


ον χ ὰ ἣν ΣΝ 
ἮΝ 

Γ. Ν᾽ ἡ ἢ τ ἜΑ π Ύ,, ἡ . ᾿ 1; ΝΟ ᾿ 

᾿ - ον ὦ Ε ᾿}ἢ πὰ ᾿ πς π᾿ ἀλλα ἢ] " 
ι ἢ ᾿ ᾿ Ἧς εἶ ε τὰ “Ζ: ἀττν Ἢ ᾿ ᾿ Υ νἀ ἢ, 

ἢ 

ἐν ἦ ἐσεῖς 
"- ΤῊ ΦΕ 
" ὶ 

᾿ ν . ἢ 

Ξ - 

ΒΡ. 
--- 

᾿ - δ---Ὁ 
ΓῚ ᾿ , 

᾿ 
᾿ " " 

- αν ὦ - ὦ αὐ" 

το ΟΝ, ὗν 



᾿
 Ν 









τρτον υυΣ ἢ 

ΞΕΝΟΦΩΝΤῸΣ 

ΟἙΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΩΝ 

ΒΙΒΛΙΑ Ἑ ΠΊΑ. 

ΧΕΝΟΡΠΟΝΤΙΒ 

ΗΙΒΤΟΒΙ ΘΒ Ζ5ΟΚἉἙ 

ΠΙΒΕΆΙ ΒΕΡΤΕΜ. 





ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

ἙΛΛΗΝΙΚΩ͂Ν ἹΣΤΟΡΙΩ͂Ν 
᾿ 7 ᾿; 

ΒΙΒΛΙΑ ἝΠΤΑ. 

ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒ 

ΗΙΒΤΟΒΙ ΚΦ ΘΕ 5 ΟἉἙ 

ΓΙΒΕΙ ΒΕΡΤΕΜ. 

ἘΕΟΈΝΒΟΙΤ 

ΝΟΤΑΒ 2. 6, ΖΕΌΝΙΣ ΙΝ ΙΒΕΌΜ ΡΕΙΜΌΜ 

ΟΒΒΕΒΥΑΤΙΟΝΕΘΒ Εν Α. ΝΟΠΕῚ ΒΌΑΒΘΘΟΕ 

ΑἸΕΟῚΙΤ 

ὅ. ΑΟΤΤΙΙΟΒ. ΒΟΗΝΕΙΘΕΉ, ΒΑΧΟ. 

πιτ- - τοσυζοδν..-.-.-- -- 

ΟΧΟΝΙΙ, 

ΕἙ ΤΥὙΡΟΘΒΑΡΗΒΕΟ ΟἸΑΚΕΝΌΟΝΙΑΝΟ. Ὡς 

ΜΏΟΟΟΧ, 



Ἂ
ν
 

“ὦ 



ΡΒΖΒΕΑΤΙΟ. 

ΤῺῈ ἰρία Χοπορμβοπεῖβ το ΗἸβοιΐα ρᾶυοα ργαίατὶ Ἰυδοῖ, 
αυϊθυβ ἢ Ἰεδῖον δηΐϊτηιπὶ Ὀθπα ργραγαίαπι δὰ Ἰθδϊ!οοπι 
Βοσιιπι ἰΣγογιιπι δἰ] τῖτ, πΌ]]Π1ΡῚ ἃ νϑτο [άϊοῖο δατη ἀθογ- 
ταγ Ροῆδ οοπῆάο, Αρίαπι οἱ ἱπιπι ε͵ὰ8 ἃ ἤπθ Βηογῖα 
ἃ ΤΗυογ ἀϊάς οοπάϊζεο, ου͵ὰ8 ροβγθπναπι δηπαπι {ται πη ἃ Ὁ 
τηϊτο Δ ΓΟ] νῖς Χοπορθοη, δἰΐαπη ἴπ τϑ]αυΐβ ἤρηδη 15 πιο- 
τοῦι ΤΊ οΥ ἀ1 415 Γδουΐυ8, 41 ΠηρΌ]ο05. Ὀ6}}} Ῥε]οροπποῆδοι 
ΔΏΠΟΒ ΨΘΓΪ8, δε ϊα18 Ὠϊοτηϊαι6 ποῖῖ8 αἰ πη χῖς, ΑΠΠοΟΓᾺπι 
ΘηΪπΊ ΟἹ πρ᾽οογαπὶ ποίΐβ, ἀη8 οὰπὶ Ατοποηΐαπι ποιλ]ηϊ- 
θιι8 Ροε 8, ΒΗἸουίϑπη ρτϊπια πὶ ΤΊμηεοαμπι ἀπ ηχ δ δάπιο- 
παϊς ῬΟΪΥΌῖιι8, ουὐ5 (Θἤιτηοπῖο υἷα8 ΡΥ πιὰ5. Μαδγπ4 ΠῚ, 

δυτησαθ Γδουῖ8 Ποάννο}] εἰ Οσογῆπὶ ἀπποβ ΟἸ τρί οβ, δῃ- 
ηἶδ γϑ] Ια ἷβ θ6}}1 Ῥοϊοροπποῆδοϊ παίαγα! θυ, πο ᾿ἴθηη Ὀ6]}1 
Βωοίίοὶ, (ον: ϊδοὶ, δἀ ἀϊῖοβ, ΔΌ δ] ῖθπα πιᾶπὶ οἵδ ἀθιηοη - 
ἤγαγαης. Αἰᾳὰθ βοάθῃιν ρἷαπα ἀγραπιθηίο δ᾽ ἴθηα δα π πΠ0- 
ΤΩΪΠΠῚ ΔΙΌΠΟΠ τη δία ΘΡὨΠΟΓΟΓΌ ΠῚ Δ ΠΠ15 Ὀ6}11 Ρεϊοροη- 
ποῆδοὶ τϑὶῖα 8 δἀάϊ!ζογαπι δυξιου!αβ οοηνιποῖίαγσ. Ηοο 
ἰρίταγ δχίσα οπιηθαι ἀα θ᾽ Δ οπθπὶ ροβίιπι οὔ οθηΐθο, πο- 
[485 [ΘΙ ΡΟΓΙΙΠῚ ΟἸΠΠ68, ΡΓείου 148 ΤΟΥ ἀϊά6 48 ἴδιι παία- 
ΓΆ]68, 4185 Ποάϊδ ἴῃ Ρυϊουῖθιιβ ΧΟπορῃοπεῖβ ΕΠ γῖ8β ἀσοθι5 
ΔΡΡοῆίαβ οοῃπίριοἰπηιβ, ἀϊνουαπι ἃ ΧΟπορῃοηίθ δὲ ρἷαπθ 
Ἰρηοΐαπι Πάρογο δαδζογοπι, ἀθ ουὐὰ5 ἢάς ροίεα ρϑιοὶβ νἱ- 
ἀθθίπη5, οἱ ἰπ 60 νὲὶ] σϑίβ απο νϑὶ οοπῆγτηδαπαο πὸπ 
δάθο πιποὸ οἰαθογαπάπηιν εξ ραΐο. 

ἈΑπίθ οπηηΐα θχδιηϊ πα πηι8 Ἰοοστη Ὠιοάου! ϑ1ο.} χα. 
Ο. 42. Οἱ ἀθ ἤδοὸ Χεπορβοπίὶβ Ηϊοτῖα ἐχ ΤὭπογάϊάεα 
δρία δὲ οοππθχᾶ ἴΐὰ {γδά τὶ {0 ΔππῸ 2. ΟἸγπιρίδάϊβ 92. Β6- 
Ῥα8, ἱπαυϊῖ, πασυΐχιιο παγγαῖῖ8 ΤΉ ΟΥ ἀ1468 ορὰβ Γασπι οοη- 
οἰαῆέε, φὰο δηπογὰπὶ ἀπογαπι οἵ νἱρίπε Ὠϊποτγίατη οοσα- 
ΡΙοχυβ οῇ. ΑΡ φοάδπι δυΐθπι 'πὰθ θπιροτο, ἰπ αὰο ἢι}- 

Ρ 



ἀΐ ΡΒΕΈΑΤΙΟ, 

Πιίεγαί Τπογαϊάεβ, Ἄχογῇ Χοπορῆοη εἰ ΤΠΘοροΟΠΊριβ τὰ 5 
Βεῖῆαβ Οτγοογοπι ρογίοτρίθγαπε  Πὶο αυϊάθπι ΔΠΠΟΓΌΠΙ 
ἱδρταπηάθοϊπη ἤρατιαπῃ ΠΥ ἀποάξοϊη οομρΙοχὰβ ἰη Ραρτᾶ 
πᾶν ]} δὰ (πιάϊιπι {Ρ ΠῚ ; 116 νοσο δηπογοτῃ αυδαάγαριπία 
εἴ οὗϊο ΒΗ ποτίατη δά τπογΐθη ἘΡδτιαϊποηάξ αἴθ ἀδάχιί, 
Ήδὸο Ὠϊοάογαβ, 41 Ραρηδπι παγαΐθιη δὰ Οπιάππι δηποίδ- 
νἱς [Ὁ δῆπο 9. ΟἸγυτριδάϊβ οό. τηογίθτα δαΐθηὶ Ἐἰρδτηϊ- 
ποηάξε {0 ἀπηο 2. ΟἸγτηριδαϊβ το4. [ἢ 08 ταϊϊοπθ πὰ- 
ΤΊΘΓΕΒ ΔΠΠΟΓᾺΠῚ ΧΟΠΟΡΠοηίθογατῃ 48. δ ΟἸΥτρΊΔ008 ΓοΪ4- 
15; ἢ ἃ τογῖο ἀππο ΟἹ πρδα 5 92. ΘΟ Ὶβ ΠΠΊΟΓΆΤΘ, Ὀ6Π6 
οοηῆαΐ ; Δηπογαμη νοτο ΤὨΘΟΡΟΙΡΙ ογηλ 17. ΠΌΤΘΥ8, ἢ 
Ὁ εδοάθηι 4. ἅππὸ ΟἸγπηΡ. 92. Θχογάϊαυϊβ, οἵ ΔΩΠΌΠΩ 2. 
ΟἸγτρ. 96. 4ὰο νἱέϊοτια (ομυοπὶ δὰ Οπιάυτη οοπειρὶς εχ 
ταῖϊομο Ὠιοάουὶ, οομργΘ ὨΘ ἢ  ἀοσῖβδ,. ὯΠῸ ΤΩΪΠΟΥ, ΔΏΠΟΓΙΠ, 
Το ΠΠοοὲ ΤΘχάθοϊη) οβποιτασ. ΙρΊτογ Ὡπιθγατη ΘΟὨ ΓΙ ΔΥΘ 
οροτίεξ δὰ δππιπ 4. ΟἸντριδ 8 οὔ. αὰο ἱπθυηῖθ ΟὐΠΟΩΣ 
νἱξτοτίδηι οοπερηε ἀθηηοηῆγανις ᾿γοάνν6}}. Αἴαὰθ ἴα ἰρίδ 
Τιοάογὰβ θυγογθηι ἀὰλ ἴῃ δηποίδπαο νἱέϊουι ὦ ΟΟΠΟῺ 8 
ἨΔΨΆ}15 ΔΠπὸ ΟἸγτρῖοο τηδηϊξο ανὶϊ, αὐ ργεοΐαγο δἀπηοημὶξ 
τάθα θοάννε!!. 

Ἐοίάθιηι δπποβ ΟἸγτηρίοοΒβ δὰ ΗϊΠογίατη ΤΏ μον αἰ 15 ἔσαν - 
1 Πιοάοτγιβ, φαδηΐ ἴῃ ἴοοο δηΐθα ἰδαάαϊο διπογιῃ) νὶ- 
᾽πε οὐ ἀπογαπι ἀπποσγαπι ἔραίϊαγη σου ρ] ο λὶ ἰδ, οὶ ἐδ- 
τήοπ ἰρί ΤΏ μον ἀϊά 68 νἱ}}. το9. δῆ μο8. ἢ αυϊάθη) 21. ἰῃ- 
ἴορτοβ ἴδ δ (ον ἴδ, ΓΟ] Ἰοοῦ πδίιγα!οβ, αῆσιηθι. Νὰ νεῖο 
ΠΌΠΠΘΙΟΒ ἰῃ ΠιοάοΥ! ἰοοο αἰτοτο χὶϊ. 47. εἴ ἃ Πιοηγῆο Η4]}- 
οαγηδθηῇ σγοροιϊοβ ἃ Εἰ γΑΓ 118 ΘΟΥΓΓιρίοΒ. ἔα δ {ρ᾽οθηνατν 
οὐχ οάννο!]ο, τεόζε δἀσηοποϊε γα ΕΠ] η)18 ΔΝ ΘΠ ] Πηρῖιι5 
ΔὉ δῆποὸ Ῥυιποάουϊ ἀγομοητῖβ, ἃ αο ὨΙΠογίδτι Ρ6}}} Ρ6]ὸ- 
Ροηποῖδοὶ ἐχουίιβ οἱὲ “ΓΏμογ ἀϊά 68, δὰ ἀηηθμι ΤἸΘΟρΟΏΙΡΙ, 
αιοὸ οομο! αὔξ ορὰβ ἱτηῃγογία], ΘΗΟἱ ἀρ η08 ν᾽ σητὶ οἱ ἀμο8, 
(οἰ]οος ΟἸγπρίοοβ, αυἱ πϑίαγαϊς8 ΤὨυογ 8. οὲ Χοπο- 
ῬὨΟη 8. ἀπ ΠῸ8 ἔδγο τηράϊοβ ἀϊνίάαπί, Ουᾶγο θθηο ἃ Ποά- 
Ὑν 6110 οοπ ἰταΐαϑ ἀημπογαμ) ΧΟΠΟΡΠΟΙ  Θουι; Γαι] ἢ 68. ΟἿ πὶ 

ΟἸγπρίοἱΒ σΘοπηραγαίοσιιπι ἐγϑη τι} } θεῖα τι Ἔχ ΑἸ ΠΑ] θιι5 6} 8 
ἦη πιδτίηθη ΡαρΊΠΔΓα ἢ.» τα. Ὁ ΟἹ. πριοον πὶ ΔΠΠΟΡ 
ἄνα: αἰ π)  ἀἰδίο» ρατίθϑ δά ἀθὰπι παιογα θη) Χ ΘΠΟρΟὨ ἐθυνὴ 
ἢδοὸ ἴον πλα ΟἸ γερ, 92 ὁ τ ἔξ ΟἸγηῦρ. 94 ὁ δηυοίαγρηζωγ, 

Τη σοῦ! ἐρίαγαμ) ΠαγγβτΟΩ 6 ΡΟ ΘΠΠ0Β αυδάταρ!ητα οὗϊο 



ΡΒΖΡΆΤΙΟ. 1: 

ἀπροπίαηα δηϊί ᾿ηρϑηϊαπι οὐ Πρ ϑηία Γλοάννε}}}, ου}ὰ5 
Απηδ]6ε8 Χοπορμοπίθοβ νοὶ ἰάθο μαῖο ποῖτγο οαϊτοηὶ δά- 
ἀθπάοβ οϑηίυϊπηι8, αὐ Ἰοέξῖοσ ἀ"]ΠΠρθπη5 Τα μ68. ΔΗ ΠΟΓΙΙΠῚ 
ΟἸγρΡΙ οογαπι ἴῃ τηγρῖηθ ραρΊ Πάγαηι Δρροβίογαπι οορποί- 
ΘΕ. οἵ ροπάργαγο, δία 118 ΧΘΠΟΡ ΠΟΙ 5 πᾶγγαϊ! πο Οὐ 
ΤΟΙ αυαογὰπι ἐοτρίογαπι 11 τῖ5 οἵ ἔγαρτηθητ18 ΘΟΤΏΡΘΓΆΓΘΟ, οἵ ἢ 
4016 ἔογίθ ποπάμππι ἔδε18 αρίο οἱ οοποίῃπο ογάϊπθ ἀϊρϑῖα 
{χης ἸοοΔ, ἱρίβ τ᾽ 8 ογάϊπαγο δαΐ γαϊουοβ ᾿οάννο}]}} ΠΟΥ Ὶ5 
ΔΙΡΠΊ ΘΠ [15 ΓΘ ΠΙΡΟΓΌΤῚ ΘΟΠΗήτγιπαΓα ροϊεϊ. 

Ιῃ σϑ] ααῖ8 Ρ6}}} Ῥοϊοροπποῆδοϊ δπη18 ὨΠΠΊΘγ Πα 8 οἵ ΡῸΥ 
ΟἸγιηρίοοβ ἀπηοβ ἀϊρεγθη 8 ναϊάς μαουίψας ἸΔὈοτάτιπε 
ψὶγὶ ἀοέϊὶ, φιογπι Ορ᾽ πίοηθβ ΘΟΠΟΙ ΠΙΔΓ6 ᾿η,6Γ [6 οοπαδίι8 οἱὲ 
Ῥοῆτγοιηιβ Ηϊοτῖθ στοῦ Εάϊον 5, Ἐν, Ναὶ». οτιως. 

ϑ0Ποθέ ἴῃ ΠΡΥῚ 11, οαρ. 3. Γδδλοπο 9. ροίξ ἀϊγαΐοβ Α1Π6- 
ΤΑΙ ΠΔὶ ἸΟΩΡῸΒ ΤΌΤΟΒ Πεοο δἀάιηίιγ: Ηφοο ὑπίγοτία τ - 
ἔδυάου 1 Δοθἀφοηηοη 8 {γδάϊἀϊς {ὰ} εοἴἴαιβ ἤπϑ, 4υὰ ροί 
28. δῃησμ ἐδχίστηαιθ πηθηΐδην Ὀ6}1]Ο Ῥεϊοροηπθῆδοο ἢἤη18 
οἷ ᾿πιροῆξι8. Πεϊπάθ δπυπιογαὶ ΕΡΏΟσΟβ Πουαηι 98. οὐδ 
αἰτηϊάϊο ἃππουαπηι Θροηντηο8β 29. Ηδσπο ἱρὶταγ πυμΊθγιι 
ΔΏΠΟΓΆΠῚ 28. οὔτι ἀἰπιϊἀϊο οἰιπὶ νἱγὶ ἀοξὶὶ δὰ ταῖ!οηθ8 δῆπο- 
ΤΠ] παίαγα τη, 4188 οὐπὶ Τπογάϊἀδ ἰδουΐαβ οἷ Χοπο- 
Ῥθομ, δοοομημηοάδγο νο]]θηΐ, ἀΠΠογθραηίίατα ᾿πῆρπθιη γαρο- 
ΤΟΥαΠΐ, ΘΑΠΊ]ῸΘ ΨΑΓ18 ΠΟ 18. ΤΟ]]ογα ἰδίθρογαης. Δ γιπι 
τοόϊο δἀιηοποῖϊ δίαθ ορογοίδ ἀοοι Μοτγαβ, πὶ ΠΕΠ16- 
ΤΌΤ] ΔΠΠΟΥ ΠῚ 28. οὑπὶ ἀἰϊπη!άϊο οὔ ΟἹ γγηρίοοτιπ), ΠΟῊ 
παίαγα! τη. [Γηϊτππὶ Θηΐϊπι Ὀ6}}1 ῬΘ]οροπηθῆδοὶ, οοηίθηξι- 
δῃςρυιβ ΟΠ ΓΟΠΟ]ορ β Ομληῖθι15, Ποῖ αἴ ἴῃ ἀπ τ 1. ΟἸ ταρ. 
87; τπιυγῖβ δαΐθπι ΑἸΠΘπάγατ Ἰοπρὶβ ἀἰγατ15, ροίῖθα {τιρίητα 

. ΝΠΌΓΟΠΙ ἱπηρουίαπη ἱπππἰςαΐπι {ἃ} ἤπθπὶ εἴἴαῖ!85, ποὺ οἱ, 
ἰπῖτῖο ΟἸΥπρΙ 5 94. ἴδια πηο 1. ΟἸγΙΏΡΙΟΙ θη ΠῚ Δ ΠΠὶ 80 
εοἴαϊε ἴδια πιοηΐθ Ἡθοδίομηθεοπο Αἰίῖοο ἱποιριαηΐ, αὰο ἀτ- 
ΟΠοηί68 οἵ το! αἱ τιδριγαΐιβ τοὶ ρα] 1 θα δἀπ!η}ἘγδτΟπΘπῚ 
Δυϊριοαθαπίαγ, Αἰᾳὰδ 18 ἀπηὶ ΟἸγτηριοὶ ἂὸ ΟἸγτηριδά 5 87, 
ΔΠΏΟ 1. ἀθάιιξιι δὰ ΟἸγ πρ᾽ 415 94. δηποτα 1, οἰποϊαπίιγ 
ΔΠϊ 90. ἃ 4υϊθ5 ἢ Ροβγθηγυτη αἰπηϊἀϊαΐιπ ἀθίγα θυ 5, ΤΟ - 
Ππαασηΐαῦ δηηὶ οὃ ᾧ. Ὠὰ αηὐϊάοπι ἴῃ γτδίίοηθ τ] Πος 
ὈΠῸμ αἰ Ρ]Ιοοῖ, ααοα τηθηΐεβ ἴῸΧ πυτηθγδπίιτ Ῥγθοίου 28 
ΔΏΠΟΒ ς π΄ σογῃηραϊδίίοηθ Θηΐπη δηπούαπι ΟἸτηρΡΙ ΘΟΓα πὶ 
τ] 65 Πυϊηθτατὶ ΠῸη ἰΟ]θηΐ ; ποὺ δούὰπη ἴῃ ἀπηῖ8 ΠΟΥ - 

Ὁ 2 



ἦν ΡΒ ΈΕΑΤΙΟ. 

ἀϊάειβ 21. ποπ Ἰῃξθρυβ ἰατηθη, δὲ πδέσγα! 5, οαπ] ΟἿ Π.- 
ῬοΙβ 29. σου ρδγα 18, Γαι οπθ τ ἢαΡ αὶ: ὈΙΟάΟΤΊΙΒ. 

ψετθα Ἰρίτον 1116, ααϊθιιδ πα] Θσιιπὶ ΔΠΠοσιιμ θ6}}1 Ρ6]Ὸ- 
Ροππϑῆδοϊ {ὰθάαχις δαξξου, (2115 τπ]ΐα, (4 Ὁ ̓ π|τ10 απίπη ἴδ-- 
δι ΟΠ 58 9. δά 1π|τΠππὴ (δός: ΟΠ 5 Τ1. ργοσαγτιιη) ΔὉ ἰηΐογρο- 
Ἰδίογε ἱπίογίοσία οἵδ. πεοοῆδβ εἢ, αἱ Παϊααπηιιβ. 951: θηϊην 
116 ἅἀππὸβ ΟἸντηρίοοβ, αὖ νιἀθίαγ, παπιθγανῖῖ, Πατη Ποσ 
τρίο ἱπάϊοιο ἀγραδγα ᾿ιοθί ΔΙ θη τη ταῖιοπ5. ἢ} 5 δυέξουθιη. 
ΕΔ βπῖπι ἢ αἱ νο] υἱδε ΧΟΠορμον, ἀε θοαὶ δαπάθηι εἴ τὸ-- 
Παυ!8. Βἰογιας ἴδ ἀμ Π18. δοοομητηοάαγο ; αποά ἰδηγθη 18 
ΤΠ πη6 ἴδοις. Τὴ6 ἃπηΐβ γογῸ παιαγα 5 ἢ ΠαΠΊθσιιπὶ 8. 
ΔΏΠΟΤΤΙ ΟἸΙΠῚ ΑἸ)! ἴο 1ῃ{6]}}0Ὶ1 νο]αϊ, [τη νοτο τοραυσηδῦ 
αὐξϊογαι! ΤΉ μοΥ ἀΙ 415 ν. χό. αὶ Ὀ6 110 Ῥοϊοροπηθῆδοο αῇ- 
Βδιμανογαῖ ἃΠΠπῸ5 ταπέμπι ἐδρίθηι οἵ νἱρὶηι. 

Οὐπὶ Ποὺ ἱπίθγροϊδίοπῖβ διιόζογθ οοηΐθπε 185, 41 οὐᾶ-ῦ 
[ἰοπὶ ΧΟμορῃοηΐθε ἱπίθγίογαϊ, οἱ φαϊθαίάαηι 6}}1 Ρε]ο- 
Ροπηθῆδοι ἃ ΠΠ18. Παίμγα 15, ΠῸΠ ΟὨΊΠΙθι189 4 σΪ τ ΙηΙ 
πΊΘΤΙΐο ἰδ έζοσγὶ δοοιἀϊ, Πα ΠΠΘΙῸΒ ἀρροίαϊξ. Τία δηΐϊῃὶ οδρὶ- 
115.4. ΠΟΤῚ ἴν Ἰπϊτῖο δπποίαν!ς, οχι δ 1απὶ Ὀ6110 Ῥεϊοροη-: 

πθῆδοο ΔΠπΠΟ5 ἱπίθρτοβ ἄϊιο5 εἴ νἱρίητι οἵ ἰογίϊαπι Ἰποίρασο. 
Ττεγυπὶ ἱπιτῖο Οαρὶτ8 6. δάϊοτιρῆς ἀπῆοβ 6}}1 1{{π8. Δ πη 
ΘΠΠαχ Ια αυδίμπον δὲ νἱρὶπ. θηϊααο ἴῃ ΠΟΥ 11. οδρ. 1. 
ἴξξι. 7. δῃποίαν!, ἃππῸ8 τἀπὶ 6111} Ρϑ]οροππϑῆδοϊι απ 
ἜΧῚ 8 φαϊπαθθ οἵ νἱρῖπεῖ, οἵ Τδχίαπι αρὶ. Δίαιδ 18 δά 
πη ρουϊαπι {τἰρηΐα γγδηπογααι ᾿ῃΠἰτατατ ἀθοῦγγαπε ἀππὶ 
ΤὨυοΥ ἀϊάοἱ Τδρίοπι οὐ νἱρὶπεὶ, 

Οτανῖοῦ πὰπο δοοράϊὶ αα ϊο ἐδ γαϊΐοηρ θᾶ, 48η1 ἴδοι- 
[8 οἵ, αυϊα 15 1116 ἔμουιτ, αὶ ἀποθιβ ἴῃ Ἰοοὶβ ΟἸγτρὶα- 
ἄππὶ ποίδπι ἀρροίαϊς. ϑ οι Ποθὲ ᾿ηἰτῖο οαρὶε18. α. ΠΡ ΥῚ 1. δὰ -- 
Γοτῖρῆς ΟἸγπιρίαάθηῃ 93. ἴα ἰΐϊθγιπὶ Εἰσὶ ᾿ϊ, ΟΔΡ. 4. 
ΟἸγιηρίδάοπι 94. ἤθη Ροῦτο αυϊάοπι ἱρίο πυπηοτο, [δὰ οαἰ- 
(18. ταπτα πὶ νἱξϊογαπι ΟἹ ρΙ σογιπὶ ποι ἰ θ8, Θιοά ἢ 
ἢ)28 ΟἸγτηρί δάμη ποΐδ8. οὐστη Δ ηἷ8. παίαγΑ Πθ8,) α18168 δὲ 
4υοῖ παμηθγαν!ς ΧΘΠΟΡΠ ΟΝ ἴῃ {18 Ἰοοἶβ, ΘΟΠΉ ρΑΥΆν ΟΥ 8, 1π1-- 
τσ ΟἸγτηρ 8 93. ἱποϊάθέ πὶ ἀπηιηὶ 2. Ὁ6]}1 ΘΙ] ορο- 
ποῆδοὶ ὀχουηΐομι, ΟἹ πιρ᾽ 8. διϊοπι 94. ἴῃ Δηηιιπ) Ὀ6]]1 
α7. οὐτὴ ἀοθογοῖ ἴῃ ἀππατη δό, ὀχοαηΐθηι σοηνϑηῖγο. Τ{8- 
ἀπο πο ΟἸγπιρίδάιπι οὐπὶ ἀπ η18 ΧΟΠΟΡ ΟΠ 6Ὶ8. ΘΟΠΊραΓᾶς 
το Ὁ] Τρία δαἀνογίαςαγ πο τοβαϊατίοηο οορίοία ἱηάϊροι, 



ΡΒΆΑΤΙΟ, Υ 

ΑἸΐσμ Ἰρίίατ εἰ ἀϊνογίωπι αὐδζογαπι Ὠάρογε νἹάθίαν 1114 
σοιηΐπα ΟἸγηρίδάστη παπιογαῖῖο, αυϊ ἐοτγίαε {ογρίοτγθτα 
Ποάϊδ ποῖ5. ἱσποίῃνη Τδοιέιι5, ἈΡῚ τὸβ θα θην Ὠαγγατὶ (ὰ Ὁ 
ΔΏΠΟ ῥυηο ΟἸΥτηρΙ 4418 93. οἵ 94. νἀοταΐ, ΘΟΥῚΠῚ Δ ΠΟΓΆΠῚ 
ὨΠΠΊΘΓΟ5. ΧΘΠΟΡΒ Ομ πο ρΕΠίτηθ ἱπίθγαϊς. ἘΩ δ νοτο νὰ- 
Τ118 το ἷ8 ἀἰθογγαΐαση ἴπι ἈΠ η15. 6111: ΡΟ] οροηποῆδοϊ οἵ οο- 
νογἤοη 8. τογιπὶ οἵ χεὶρ] οι. Αἰμθηϊθπῆαπι {Ὁ ἱπηρουῖο 
εὐἰρίηία γγδηπογιπι οοΙηραςδη 418, ν9] ᾿π46 ραίῖοθίῖ, αυοά 

Ῥιοάοτιιβ ἱπιρουίαπι Ὠολαπι ἔὐγδηηόογαπι τηᾶ]6 δά ἤποιῃ 
αΐχφυς ΟἸγτρ δ 5 ο4. ργογορανι. 

Θυροσθῆ τηαχίμηα ἴῃ ᾿ρία ΧοθΟρ ΟΠ 8 ογδίοπο οἱ ὨΠῖο- 
τα ἀἰηου!ταβ ἢ ποι ἐχροαπάα, φαοά ἤετὶ νὶχ ροϊοίϊ, (ὰ- 
τῇθη δηποίαμάα. ϑ0]Ποοῖ δοπὶ ὙΠυονἀϊάθὶ 21. τ] 4188 
ΔΌΙΟΪνις Παϊϊν 40 ἴπ!το Βηζοτῖοο ΧΟπορῃοπ, δὲ ΡαρΠΑΠῚ 
ὨδνΑ]Θ ΠῚ οὐ Ποτῖοο οἱ Μίπάαστγο ἔδέϊαμι αὉ ΑἸ πιθηἤθιι8 
ΔΟΟΙ ΗΠ αἷὲ ΠαὉ ᾿Ἰηϊτατη Ὠ!Θπλ18. ΑΡΏΪπο πάγγαῖῖο ἀθουγγις 
δα ἤπθπι οαρὶτ18, Π.}1]ὰ πον ΔΠΠῚ παίαγα 8 ̓πίουροῦῆτα ποία, 
86 ἀοιηαπὶ ἰΠΙ[ΙΟ᾽ ΘΑΡΙ (18. 2. ἀρροῦταᾳ οοηΐριοιίαγ. ΤᾺΠῚ 
τηἹα ααΐθηὶ παιταπίαν ἔλέϊα Γα δ ἴῃ ἢοο οαρὶῖα, αἴ πᾺ}}0Ὸ 
τηθάο δΔπηὶ παίαγα } !}8 γα αἷδθ, ποὸ ᾿ρία δάθο ΠΙθπι8 {πίε - 
Ουΐα δα. οαροῦο ροίἶθ νἀδαηίαγ. Ργείῖσθγθα, οοιηραγαία 
Ῥιοάουϊ παγγαϊϊοπθ Δ᾽ ΕΠ 16 ΤΟΓιιπὶ ΔΥρ ΠΊΘ 115, ἀοους ργῖ-. 
τ118 ῬαΪποτῖιβ Εχογοῖίε, αὐ ατ. Αυΐογοξ Ρ. 6ο. εἴ ρο(ξ διπὶ 
Τ)οάνν6!}] 8, ἀσογιιπὴ ΔΠΠΟΥΙΠῚ ΤῸ 8. ροίϊαβ ᾿ῃ ἤοΟ ἀπιιπὶ ο- 
Ραΐ οΟ]]Αἴα5, πο [4{15 ο]δγα ἀηπόγαμι αἰ δγθητίαπ ἃ Χεπο- 
ῬΒοηΐο 1ΠῈ ογαϊίοηθ αἰ ἰπόϊασυ, Αἴαιο δὰ μδηο ταῖῖο- 
π6πὶ, αὐ {0106 Ὁ οΔρ Εἶβ ῬΥΙΤΩΙ το 8 ροθο ἃ [δδϊίοπο ᾿πὰθ 11. 
ΔΏΠΟ 6} ῬΘΙοροπηθῆδοὶ ποη 21. δά 22. {θιυιαπίωυγ, δο- 
οομητηοάαγτα νοοῖ αὶ πηουῖι8 ΠΠΊΘΓα ΠΥ ΔΉΠΟΥ Ππ 28. 
Ὁαπὶ ἀἰπηϊάϊο, ααδαι ἱπίθγροϊδίου δὰ ἰϊ. οαρ. 4. [δέξ. 9. 4Π1- 
ϑηαΐῖ θ6}1ο Ῥεϊοροπῃηβῆδοο. Θιυδηὶ ἢϊ ταιτϊοπθῃ) διηρ  θένι 
ν6 118, τϑ πα ϊΓΓ ἰδτηθη πυπηθγιι8 ΟἸ τ ρ᾽άαπὶ ἀρροῆϊα- 
ΤΌΠΩΙ ΡΘΠΊΪ ΠΆΓΗ, Θὲ Δ ΠΟΥ Ὁ6}}1 ῬΕΙοροπηθῆδοι {τ θιι5 ἴῃ 

Ἰοοῖβ Πηρα!ατπι ἀρροῆέξαβ ρΡ᾽δῃθ [}Π8, 4 αθ πὰ πᾺ}]ἃ γατῖοηθ 
π6ο οἂπὶ ῬαΪ ποτ Πλοάννο Πα 16, πΘῸ απ νΌ]ΡΑΓῚ ΔΠΠΟΓΉΙ 
6111: Ῥε]οροππθῆδοι ἱπρραζδεοπθ, ψια ἅΠῸ ἃΠΠῸ ΠΊΔ]0Γ δαΐ 
ΤΩΪΠΟΥ ΠΌΠΊΘΤΙΒ οἰποιταγ, σοοποι] αγα Πἰοθῦ ἢ ἀθιπάθ δ ϊΔη) 
ΑἸτπὶ ογθάθυθ ορογίθί ᾿π θγροϊ δίογθηι ρθτηϊπαβ ΟἸγτηρία- 
ἄΔ5, αἰϊασω δηηο8 Ὁ6}}} Ρε]οροηποῆδοὶ {τἰθιι8 ἴῃ ἸΟο18 ἀρρο- 

“ Ὀ5 



Υὶ ΡΒΑΈΕΑΤΊΙΟ. 

ζυϊῆε εἰ δἀπυμιογαῖθ, Ἑσυϊάθυα Πλοάννο ! " γδίϊομδβ Γουτβ 
ΔΏΠΟΒ. ἄμοβ ρτῖπιο ΟρΙ τ ἀρροῦαϊ. ΒΘροΥΙ θηΐπὶ ἀθίποθρβ 
δἰΐαπι Χεπορμῃοπίθηι πο [διβ ἈθΙτι6 ἀπη085 ἀϊνουίοβ ποίᾶ 
νεσῖβ, βοίϊαιῖ8, Ιου νο αἰ ηχ δ, δὰ ἀπ οοπίιηπδαὰθ 
παγγαίϊομθ νεατὶ οοπι 8, αὰο5. ἀδιπάθ Ποάννθὶ!! Ἰηρο- 
πίιπι ἱδραταίοβ ὀχ απανῖ. 

Ροΐ Ηϊποτίαιη Οτγοάτη. ἀθηλιπὶ Απαραῆῃ [οτιρίαπι ἔι- 
1 Ονγτῖ, ργοθ δ 1118. οἵξ νἱτογαπι ἀοέξϊοτιιπι ορὶπῖο, οὐ 
Δτρυτηθπία Ὀτονιοσ Ὄχροΐαϊ ἴῃ δηποίαίίοπο δὰ Ἰιθτὶ 111,- 
ΟΔΡ. 1. ἴδέϊ. 4. δὶ ὙΠοπι ορθπθιη ϑυγδουῆυπι Ἔσχρϑάϊεῖο- 
ΘΙ ΟΥ̓ΤῚ ὨΔγγαῖδ αἷζ, ἰεδϊοτοίαιο δὰ 6]8 ἰρσαπι Δ ]οραῖ, 
Π0}1ὰ {Ὸ1 οροσὶβ ἔδξϊα πηθητῖοπθ. 

ϑυρῆῆεοτο Ηϊποηίαπη Οὐθθοδην ἴῃ ποσί ἘΠ ρατηϊποηᾶδο, 
Βος οἷ ΟἸγυνριδάϊβ 104. ἅππῸ “2. ͵ᾶπὶ ἔργα δαπηοπαὶ. 
Ρυγροΐεγεα ἰάθη ΧΟπορῃοπ ἐξααθητ8 οἰΐδτη ΟἸγταρ δ θ 
ΔΗΏΟΒ δἰϊψιοί παγγαϊίοης ΠΡ Υὶ νἱ. οδρ. 4. ρυβοθρῖῖ. ΟὈϊίοΣ 
εὐῖπι 101 ΑἸοχαπαυὶ ῬΗΘγουαπὶ ἔγτᾶπηὶ οεβάθπι τοξετί, 
αυς ΟἸγπιρίδαϊβ το 5. 8ηη0 4. οοῃερὶς, Εἰχ 40 Ἰοοο τϑἕϊῷ 
ἀγροῖς Ὁ ΘΠ ρὶι5 δὰ Τιοάογατῃ ἴοπι. 11. Ρ. δώ. δ! απ 

, εἴϊε, φιοᾷ νεῖας οχ ϑιοίξο! !ἀθ Αὐμθηϊθηΐ ἐγδάϊς ὈΙορθηο8 
Τιλοσῖ8 11. 56, ΧΕΠορΠποηΐθτη δῆπὸ ΟἸτρ δ 18 το 5. ΡΥΪπΊΟ 
αἴθοπι ἴασπι ΟὈἸ δ. Ηΐυΐο ἰαπηθῃ οριηἰοπὶ δα ἢ δ οἴϊατη 
ν᾽άοέας Ὠϊοάοτιιβ χν. 76. δὶ ΧΕπορῃοηΐθηι αἷξ ἴῃ {πη πη8 
Γρηοέξαϊςο (ἐογατόγηρως ὧν) οομαϊα ἴδ ἩΠποΥαπὶ Ογεθοδπι : 
τα ΘΠ 78 δηΐτ δάθιο τισι 8 Ἐραυηϊποηθο, 485. Ῥϑι]ο 
Ρο (μετ᾽ ὀλίγον χρόνον) οοπε ρον. Ηφο 1116 {Ὁ διλπο 4. 
ΟἸγπιριααβ το3. Χοπορῃοηΐοθτη να]άθ ἴδηθμη οἱ (ον ὶ 
αὐϊάφην ΟὈ δ οχ Τλεπιοίτίο Μαρθοῆο τοίου ὈΙορΘη68.: 
Δῃη05 90. νἱτε ἢΠὰ5 αἰρπανὶς ᾿Ἰλιοϊδηιι8 ᾿η ΜΔοΟΥΟθῚ 8. οὰρ», 
41. ἴοπι, ἴϊ, ραρ, 293. ΨΙάοδηγιβ ἢὰπο, ἢ αι ἔογίθ ἱρίῳ 
ΧΟΠορΏοη [ον ρ18. [18 δοῖμεῖβ μος νοί ρα ᾿τυργ Του, οχ 
αυΐθι5 οοηπίταοτο ἀδ Τπρδϊαϊο οὲ τηογίο οἦτι8 σου ϊ5 Α]1- 
ηὐἱὰ ροίἤηναθ, Τρίουγ ἴθ ΑΠΔΟαΙ͂ ἰἰϊ, 1. 2.5. Ἰανοηξαΐοπι 
(μλτὰ ρτοάίάϊε ἱρίς ἐπὶ ογατίοηθ, αἱ οἱ : ἐδὲν τσροφασίϑομαι 
τὴν ἡλικίαν, ἀλλὰ καὶ ἀκμάξειν ἡγοῦμαι ἐρύκειν ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ τὰ 
κακά, Ἰχ αυΐθυβ ἀυραετο ᾿ἰοοῖ, ΧΟΠορἢοηΐθη ἴα ποὴ- 
ἀντ νἱγίοαν τοδίθηι αἰ ρ 1 Π ἢ, ἢθοὸ ἀκμαῖον ἀἰοὶ, ρος ἶο, 
Ἡμεῖς ΡΒ 5. αἀοϊοίοςηϊθη δὰ ἀρροὶ]αΐ ἰδ, τ. 15... ἀλλὰ 
φιλοσόξῳ μὲν ἔοικας» ὦ νεανίσκε, ἘΧ ἷ8. Ἰρίζυν ]ΟΟἿΒ. ρυϊηγαρ 
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[πίογργοβ Απαραίδοβ οἰεραηςἤτηι5. (4118 Εηπε5. ἐδ ἰά 
1μιαογης ἴῃ Μεγἤοπα Ρ. 56ο---564. Ροίξ Θιιπὶ 406 Υ εἰ υΐάθηι 
᾿Απαραδίθοβ. [πΐθγρτοβ ἀοξιτηιβ, 1, γορεῦ ἴοτη. ἴ. Ῥτγθῖαδϊ, 
Ῥ. ΧχΙχ. ἄοοεγθ οοπδίὶ αηξ, ζα] ατα οὔ ποίαπὶ εχ ϑιθῆς 
Οἰἰάθ δχοθιρίδτη ἃ Τίορθπθ ἀθ δῇπο πιουῖβ, δίᾳυθ ᾿ἴθῃ 
Αἰίθγατη δ θοάβθπι ὨΊορθη6 ἰϊ, 22. 29. {γαάϊταηι, εὲ ἃ ϑίγα- 
Ῥόηο ἴχν Ρ. 404. τερειϊἀπ|, δὶ ϑοογαῖοβ Χεπορῃοηΐθην 
Ῥοίξ ρυρπαῖα δὰ Βο πη), ροϊαιαιη εχ θαθο ἀδοϊάϊῆοι, ἴῃ 
ἨαπηθγΩβ { ]δέιιπι ρογίαθ οἱ ἰογναῦϊθ ἀϊοιοτ, Ῥαρηδα δά 
Το τυ δοοι αἴ ἀππο 1. ΟἸγπριδ185 89. Α 40ὸ υΐχια δὰ 
δηπυπι 4. ΟἸ τρία 8 Τορ. αὰὸ οεάθιη Αἰθχδηαγι Ῥθτγρῖ 
ἱρίβ Χοηοροη οομητηθηιογαν!τ, ΘΧουγγηΐ ΔΠῺΪ ΟΠΏΏΪηΟ 68. 
Δά {ὑπηπηᾶπὶ ἰρίτιγ ἀπηογιπι 90. 4] θι8. νἱΐδῃ Χϑηο- 
ῬΒοη ΙΒ ἱπο αῆε Γπιοϊδηιβ, ἀθίαπε ἀπὴὶ 22. 481 οἤποοτο ἀ6- 
θεηΐ «ἰαΐεθηι 114, 4υᾶτη. μαραϊξ, οὐμὰ Ρυρτεα δὰ δἰϊαην 
τηίογοῆξε, 

ΘΟ] οοῖ οχ ἴαρο, 4 Πεμηοῃθπθ σοτητηθτπογαία, δάο- 
Ἰοοομεῖθβ ἃ νἱοοῆπιο ἀθιιιπι ὅππὸ ᾿οεραΐ ἴῃ Ὀ6}1ὰ ρεγ- 
Ἔργθ δχῖγο, δΌ οἔϊανο οἱ ἀθοῖηο τὰς δά νοῆι περι- 
πολεῖν Ἰδρθ οορεθαηέαν, αποά οἷ σϑηὰβ οὐβοάϊα ρΌΡ]1οθ 
τα αγῖ8. ϑυτηοτο ΠΟ] Πδῆο ΡγμΏδτη ΧΘΠορΠοπτ8 [8 
Ἐχρθαπιοηθμι ρουθρυ απ). ΡΟΙΪῊ δχαέλα πη θίατ!β. υἹοθ τη πὶ 
ΔΏΠαΠ Γοορίαμη. ϑαρρυϊαμέεθ π ΠΟ ΔΠΠῸΒ ΑὉ Ποο εοἴδεϑ 
γἱοθῆπιο δὲ. ΟἸγτρίοο 89. 1. υχιο δὰ ΟἸγπιρ. 94. δῃ- 
ὨμΠ| 4. 41ὸ Γυ!οορίαμπ εθδ Ουτὶ ἐχρεάμεομομ ροίαϊι Π1ο- 
ἄἀογαϑ Θυμηαιθ ἔδοιεὶ τϑ αὶ ΟἨγομο]ορῖ, δὰξ δηθαῃι 4. δά 
αυδι ἜΧρθά!Ἰοη θη τείεγοη ἀλη) οἱϊβ δβηττηδέ ΠΆγοῃοΓ, το - 
ῬΘΓΙΘΠγ 18, Δ΄ ΠὮΠΟ δοξαε!β νἱοθῆσηο Θχουτγηΐα δα δηπὰπ 4. 
ΟἸγ ΠΡ. 94. ἃΠη08 δε 8115 44. δά ἀπηὰπι νοτο 4. ΟἸ Ωρ. 94. 
ΔΏΠΟΒ 42. ΟυφΥα πὰηο,) πὰπὶ ἴῃ ᾿ἴδηι φοἰδίοση οθῃ- 
νροϊαξ δαο]θίοθητῖβ ποσηθη, 480 ῬΑΙπιιβ Χοπορδοπίθῃ 
ΔΡΡΘΙ ας ἴῃ Απαθαίθοβ ἰοοο ἰδ ἀδίο ὃ Ῥεγορρογέμῃςρ ἴδ] δῃ- 
ποίαν: Ζραπια8 ποῆθτ, Αρϑἤϊδιηι ἀϊοὶ τορηαπι δάἀερέαμα 
οἵα ἔτι νέον ὄντα, ἰπ Αρεῆϊαο Χϑῃορβοηίὶβ ᾿. 6. ἃπποβ νϑοτο 
ἴγο8. οἱ αυδάγαρϊηΐα παίιπι ἃ Ρ]αἰάτοῦο ἴὰ Αρθῇ!. ο. 40 ; 
ἢμλ τοῦ αυδάτγοροπαγίοτη σάοϊοίδοπέφηι ἀλοὶ ἃ Οογπθ]ῖο ΝῸ- 
Ῥοίο ἴῃ Αἕεῖοο ο. ὃ. Ὑιάο5. Ἰρίταγ, ἔπ ἤος ἀγριυτηθηΐο, ἃ 
ψοοο δάοϊθίοθησιβ ἀϊιξῆο, Β1}}}} ρίαπο οὔξ ρυφῆαιι το δια πι 
δὰ πορυρηῃδηάδῃι ὈΙΟρΘμ 8. δὲ ϑιίταθομὶβ βάδτ ἐδ ρᾳρῃα 

Ρᾳ4 
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δα ΠεΙ πηι, πὲ τεύζα δἀπηοπαῖ αὰ Απαραῆμῃ Ζοαηῖα5. 864 
15. ὉΠ ΓΑ νογαπι Ἔναρίιβ ἤαϊαϊξ ἴῃ αἰτοτο Απαραίδοβ ἰθοὸ 13]. 
1. 25. γερὰ : ἐδὲν τποροφασίξομαι τὴν ἡλικίαν, ἀλλὰ καὶ ἀκμάξειν 
ἡγοῦμαι ἐρύκειν ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ τὰ κακὰ, ἴα εΠ δ ̓ πτοΥρτθίδηαα : 
ποίο ἀείγοξίατε τες ἀἐα!ς 76ηὶ πῆπες ὑδρείας ἐποιζαέίοπε, {εἀ 
ὥγδιτον (αἱς ταδὶ ἰτίμηι [εῤόγο δ αὐ νιαΐα ἃ μῖὲ ῥοῤμϊαπάα; 
ΡΒ ΑΙ παπὶ Ἰρίτατ, ουτη Χοπορδοηΐεπι δἀο]οίοθηίθμ ἀρρεὶ- 
Ἰαγοῖ, οοπίετηβῆδ ροῖϊ8. οπΊ, νο]ατὶ ροια]απίθμα, αυᾶπι 
εοἴδίθιμη ͵8π| ρῥγονβόϊαπι τεροχ δ, ραϊαθαὶ τὶν ἀοέϊαβ. 5οά 
18. Ποη δηϊπιδάνογεις νογθὰ οἰ υάδπι ΠΡτὶ οᾶρ. 1. [δξϊ. 12. 
ΡῚ Χοπορθοη ἴῃ ΤὈτηηῖο ἱρίδ ἀθ Ἧ8 αἷΐ : ποίαν ἡλικίαν ἐμαυ-- 
τῷ ἐλϑέϊν ἀναμένω ; οὐ γὰρ ἔγωγ᾽ ἔτι πρεσθύτερος ἔσομαι, ἐὰν τή- 

μερὸν τποροδῶ ἐμαυτὸν τοῖς πολεμίοις. ΑἸτοΥ εἰ Ιοουβ Ὁ. Πϊ. 
ο. 2. 37. ὍΔ ΧΕπορθοη αἱ: ὀπιδδοφυλαχῶμεν δ᾽ ἡμέϊς οἱ νεώτα- 
τοι, ἔγώ τε καὶ Τιμασίων. Οὐδ αυϊάοπι ἰοοδ, υἱἱ τοἰαΐθην 
ταϊ πὶ πη ργονθέζατη [δά νἱ τη] 6 πὶ ἀγραπηΐ, [ἃ ἴῃ Θᾶπιὶ νοδαθι- 
ἸῺΠῈ νεανίσκος ἔδιι Δἀο] 6 ΟΘΠΕΒ 6 Χ απ ρτεθοὶ ΓΘ ΓΠΊΟΠῚ8 ΟΡ ΠΊΘ 
οοηνθηϊξ ; Π1Π1] Ἰρίταγ οαυΐα οἵ, οὐν ἥάθπι Πιορθηΐβ οἵ 
Θ ΓΑ ΒοΠ 5 Τα ροέξατπι Βαθθᾶσηιβ ἀθ ργῆο δὰ Π 6] ἴαπὶ ἕδέϊο; 
ΡΕΓ εὐἴδίουῃ ϑηΐπὶ ροϊα δ 1}}} δή οδ Χοπορ)ιοπίθτῃ, [ατϊ8 
ἀφοϊαταῖαπη ο. 
ἘχρΠοδΐα Βδο [οπηροόγαμῃι ἀπ ραζαιίοηο, [αἀϊοῖϑτη πηθπ ἀθ 

Τρία Χϑηορβοπίῖβ Ὠϊουῖα ρόπᾶπι. ἘΣΧΡτΘΙΙς Ἰρίτογ οπυπθην 
Ἰηρθη Γὰϊ νοπυαΐθη), ἀηΐ πὶ ἢΠιηρ!Ἰοἰταῖοπι οποία χα 
ΔΏΛΟΓΘΙῚ ΨΟΓΌΪ8. ἰᾶπι Ρυγὶ8 οἵ οἰθρδητθαβ, υὖ ἱπηαρῖποπι 
δΠἰτηΐ, ἔπ ΘΙ ΤΠ ΓΙ Πα 6}118 νου  ΠΠπηᾶπὶ οχαγο ἰῃ ΗΙἢο- 
τα Οτοα αἰγμηατο ᾿ἰσοαῖ, Α ϑοοτδῖῖβ ἔα] Ἰατίταϊο ἰγαχ Ὁ 
ν᾽ ἀθίαγ ΠΠ]Πατη, ααδη ηἰπιΐβ ἔδρα ῥγοάϊαϊτ, τθ Τδοράφοπιο- 
ὨΪΟΓΩ ΠῚ ἰορτο5 αἰ οἱ ρ᾽ πάπα δ ΡΟ] Ἰοᾶπι ργορθηῇοηθηι, αυδπὶ 
ΟΧΗ͂ΠΙ δεΐατ οαυΐαπι ἀϊοῖρα]ο ξαϊδ γοΐογαης. ἘΠπὸ ἕαξτατα 
οἴ, αὐ οοη ἢ] ΐα δὲ τὸβ τορανῃ Τδοθάπποπίογιπ) το ἃ0- 
σΌΓΑΓΙ 8. οἵ τ πατὶὰ8 Θυδγγαγοῖ, 4 Β ΠῚ τ 4 οστατ Ογθοοὶδ5 
Ῥορυϊογυτη, αᾶθο, αἱ ἀπιοτοβ ἀϊιοαιη ΤΔοοηϊοογιμι ἔδερὶ- 
αἵσαϊο ἱτητη οτος, δὲ ΟἸδοηγπ ααἰάδηῃ ἰοηρα, αυδηααδηι 
Ταλν Πα, οταοηθ, (Πἶγο ν. οαρ. 4. [δ δλ, 2. 5---2.4.} ΘθΑΓΓα- 
τοῖ ; Ράγουβ ἰδυιάσην π΄ ΑἰΠθηἰ θη 8. οἵ τοὶ αοβ γθθοῦϑ, 
Ῥγρῖογ Τρῃϊσγαΐοτη οἱ βίου οηΐοβ, 1ιορἀοιιοηίογιμι ΤΟοἷος 
Πα  ΠΠπλοβ, Εραανϊποηάδηι ποιΐπανὶς ἀθηλαη), δὶ ποίηθα 

6109 ἕδοσγο ποὴ ᾿ἰοοθαῖ, οἱορίο Ὀγον. Π πιο. ἰῃ ποσί 6} 8 ἀὁ- 
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ξαπόϊ 8, πθο [4{15 ᾿Ιπου]επίο ῬγῸ ἜρτΘρ}18 πηᾶρτ ΥἸΓῚ νῖττα- 
ΠΡα8. Μαυϊία ργείθγθα ΠἰπῚ18 Ὀγαν του οἵ ΔΟγιρίθ, ποη (4118 
ὈΡΙαδ τϑιηροσιπι αἰ δγαπίια Ἰοοογυσηαιιθ πδίιιγα οἵ σογατα 
Παῖα ἀπποίδί8, ογαίίοηθ ραστα οἵ πάδ ΠΔΥΤΑΥ, 4τι88 ῥγο- 
χίπηθ ἃ 7.11}: ίγ!8 Πτηρ!!οϊαΐα ΔΡ δ τὰ! ῃὶ νιάθίαγ. 
6 ἤάε εὐὰβ ἴῃ τεῦι8 Οὐέβοῖθα ΠαγγαΠ 18 ̓μἀϊοίατη [Δ{18 

οογίαπι ἈΡΙΖαθ ἔοσγα Ποάϊθ ποη ᾿ϊοεΐ, ααοηῃίδμι τοῦ Ὠϊβοτὶ- 
οογαπι 110 118, 41 θογαπάθπι θα ρογατη Ὠιογῖαπὶ ρογίθοιεϊ 
ξαογαηΐ, οατθῖη8. ΟΘυἱάσαϊ!ά ἰδπηθη ἔγαστηθηίογαπῃ τηᾶρηο 
ΠΡτοταπὶ ἱπρτὶπιῖ8 ρταπηπηδίϊοογατη Οὐοθᾶπο ἱπηδίδηξιπι 
Ἔχριοατὶ ροΐαϊ, ἀρ Ἔηῖοῦ ὑθίαᾳαθ ἀρροίωϊ δὲ οὐπὶ πᾶγγὰ- 
τίοπα Χεπορῃοηίθα οομραγαν] ; ἔθ ρ5 ἰἀπηθη οπὴπθ ἀδ ἀϊ- 
νεγῇιαίο, ἢ αυᾶ εἴδοι, ᾿αἀϊοαπι Ἰοόζογὶ τη 16 ]]ΠΠρ θεῖ ρϑγγηπῇ. 
Οιοά ἢ Βϊο Ὀγενθηι Πογαηι {οτὶρίογαπι ἱπάϊου]ιπι ροΐμπογο, 
ὨΟῚ ἱπρταΐαπι ᾿Θζζουῖθιι8. πηθὶβ Ορθγᾶπὶ ἀδίαγαμη τὴς οἵδ, 
ἴρογο. 

ὙΒδορομῖριιβ Ἰρίεαγ ΟΠ τι8, ΒΠΠογΙΔ πὶ ΓΟΓᾺ ΠῚ οὙΘΟΔΓΆΤΩ 
αὖ εοάδπι ργϊποῖρῖο οαπὶ Χοηορμοηΐα Ἔχοτγίαβ, δά Ραρπδτῃ 
πᾶνα]θῖη Οὐποηΐβ δὰ Οπιάμσπι ΟἸγπριδά 15 οό. ηπο 2. ἀ6- 
ἀυχίῖ, δυέϊοτο Ὠϊοάοτγο χὶϊ!. 42. εἰ χῖν. 84. ὯΡῚ ἸΡτοβ ἀπο- 
ἀδοῖπη παπηεγαῖ, οἱ ϑυϊάαβ θατηαας ἰδουΐα Επμάοοϊα Ὑ1ο- 
1611 ρΡ. 230. πυμηθγώτη (ἀπίατμη τππάἀθοϊπγπ ροηϊτ. ΤΑθγαπι 
ἀυοάθοϊηγαπι ἱπέθγοι 78 ἀϊχογαῖ 14 πὶ Οἱ᾽πὶ ΜΕΠΟΡΔΠ68 ; 
οοηΐγα ῬΒοτα8. ρδιγάγοῆα ἴῃ ΒΙΌ]. Οοάϊο. 176. ᾿θτατ 1}- 
1αὰπὶ [8 Ἰερ δ αἰπστηδί. Αἵ θηϊπὶ γοτῸ αυρφθοῦπαιδ ἱπάθ τὸ- 
ἔοτγί, οπηπῖα ρογπϑηΐς δὰ ἰθηιροτγα, ραρηδ πᾶνδὶὶ δά (σι ἀππὶ 
ζαλξια, ροϊογίογα ; αὐ γθόϊθ πιοπυῖς ἮΝ δ! πρὶ8 δὰ Ὠιοάο- 
τύχη το. 1. Ρ. 5734. 41 ῬὨοίίαπι ἀδοθρίυμῃ ἃ ἔαϊίο 11 τὶ 
τἰζα]ο οὐδ Γυριοδτὶ νάθίαγ. Ταηιρογα θπὶπ 1} ροίϊ ριι- 
Βπδηλ πᾶναίθῃ δά Οπίάσπη ποη ΤὨεοροιηρυτῃ, δὰ (Α]- 
1 ῆθ ποτὶ ρεγίδομίατη οὔ παγγαίίοπθ, ραϊαραῖ ; ἴπ αι [ἃ- 
τῇθῃ Ορ᾽ηΐοηθ νίγαπι ἀοξιΠπηατα ἔα] πὶ οἵδ ραῖο. Ἐδ- 
Ρογία δηϊῃι ἱπάϊοϊια ρᾶποα Ἰοοογαπὶ ΤΘοροιωρὶ, αυε δά 
τοιρογα ραρηα πᾶνδ]ῖ δὰ Οπιάμτῃ ροϊοτγίογα, νοῖαει Ερδ- 
ταϊποπάδε ἴῃ ϑραγίδπι Ἔχρθαϊτοπδπ), ραγποηΐ, ἀρροία! δὰ 
ἤπρυ]α ΧΟπορῃοη 5 οἂριΐα, φαϊθυΐοιπι ΘΟτράγατὶ ἀθθεηΐ. 

(δ! ἤθη θ5, Αὐιποιθ 18 δυάϊίοσ, ἔασι ἀδ τεῦθιι8 ατεοο- 
Συμ ΟΡ ἃ ρᾶοβ Απίδιοιάς, Ποὺ οἱὲξ ΟἸ γτηριδά!β ο8. ἀηηο 2. 

ΟΧοία8, εἴ {τἰσθηπαὶς ἴθι ραϑ Εἰ 118 ἄθοθπὶ φομηρίθχιβ, ἀ6- 
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ἀυχεταῦ δὰ ἐδιυρίαπι ὈΕΙρὨΐουτι ἃ ΡΒΙ]ουοῖο ῬΒοοθηῇ 
οαρίσην δίας θχρὶ αΐατ, δαξζοτα Ὠιοάοτο χῖν. 117. εἵ χνὶ. 
15. Ηιήυβ ᾿ταρπιεπίαπη ἀπαηι αἴατθ Δἰζοσατη οὰπὶ παγγᾶ- 
οπο Χοπορῃοηΐθα σΘοτωραγανὶ. 

᾿Απαχίμηθηθβ [μαπιρίδορηιβ, ὨΙοραπὶβ ΟΥ̓ΠΪΟΣἱ διά! τοῦ, ε6- 
4.4}15 ΑἸδοχαπάϊο, Βἰ οσϊαπὶ οσγοοοάση (τὴν πρώτην “Ελληνικῶν 
ποτ ρίδῃ) ἃ ἀδογιιτι οτέι οἵ βϑΠ θυ δ ΠυιΠΠΔ ΠῚ ΡΥ] ΟΓ 115 
Θχουίιβ, ἀδίοεπαϊς υἵχας δὰ ρυρπατη Μαπεϊπίοδτῃ οἱ Ἐρᾶ- 
τοϊηοη εξ τηοτίθ, τὸ5 τωοοζατη οἱ Βαυθδγογιπι ἔδυ 
ΟΠΊΠ68 ΠΠ υ8 ἀποάθοϊτη οομηρίθχιιβ, διιξῖονα ὈΙοάοτο χν. 89. 

ἙΡΠογατη Οπηδοαμ,, ΠΓοογαῖβ8 ἀπο ρΌ πὶ δχογάϊαπι ἔογῖ- 
Ῥοπάϊ ἔθοιϊδ δ ΕΤοσγδοϊ ἄαγισα στεάϊτα ἐπ Ῥο]οροπηθίαῃι, 
δέξου Ὠϊοάογιιβ ἱν. 1. 4υὶ ν. 1. ἙΡΒογαπι, αἰΐ, τε ραβῆπι 
ἴῃ Ογεοῖα ἃ αἰνοτῆβ ρορυ}}5 ρσοίαβ (τὰς κοινὰς πράξεις) ὩΟπ 

{οἸατη οτγαίουθ οἰθραηῖὶ, (θα ογάϊπθ οδαιν ᾿ποῖάο ρογίοσι- 
ΡΠ, οἵ φαγί ΤΟ σΘΠῸ5 ΡῈΓ ἤπρΌ]οβ ᾿ἰΌτοβ ἀϊῆυιθα- 
πο. Ἐκ ΠΡτο {δρεῖπηο εἴ ἀδοῖπιο οδαΐδπι πλοτιδ Α]οϊθῖα- 
ἀϊ5 τερβεϊταπὶ Ροΐαϊς Πιοάοσιβ χὶν. 11. οἵ ΑἸθθμδθι8 χιϊῖς 
Ρ. 574. Οὐομποϊυθῆς οὐδάϊοπο Ῥοτγίηεμι ΟἸγτηρι δά. τορ. 
ΔΠΟ 4. ΒΙΠοτίδι), αηγπιαὶ ϊοάοσιιβ χνὶ. 76. ϑεβρι 6 
αυϊάοπι Ὠυ]ὰ5 τοΠιτηοηΐο αἢ σορογιαπίογ δηταυϊταίαπι Αὐ- 
εἰσαγιιπὶ πη ογργοίθβ, [δα ραιοα γΟΡοτὶ ἔγαριηθηΐα, 4185. ΟΠ 
ΣΧΘΠοροηΐθα ΠαγγαῖΊΟΠ 6 ΘΟΠΊΡΆΓΑΓΘ ΡΟΠθιη. 

Τλατ 5. ϑδηλῖι8 Ὠ ον ρσγέοος ὁχογίατῃ ἀιχὶ ροίξ 1,6 ὰ- 
διυιοδπ 1δοράοσηοηϊογομ οἰδάθαν Ὁ ἀπηο 4. ΟἸγτηρ. τοῶ. 
δαξζοτο ιοάοτο χν. 69. δὰ ρυῖο θυην τοίροχι δ μοί 
ἹΜΜασεάοπίοδηι 65 ποτα πν αν γϑοαμη, δὰξ ουγδῆς. 

ΝΥδην τοβ δὸ ΑἸοιθϊδάο, οὐ 5 σθηιβ 1ρίο Ἰαξταθαῖ, οἱ 1γ- 
Ταπάνο ροἴαϑ ἴῃ Δἤδ παγγαῖο οορὶοίς Τλαγὶη, αἰδοίη οχ 
ΡΙ]αΐάγοθο, αυΐ, ἰπ Ρ] ατῖν18 ᾿οθὲ ἤδη ΧΘΠΟΡ Ομ 5. ἴδου- 
ἴδ, πη Ϊα ἰατηθη δΧχ ϑάτηΐο Τοτὶ ρίογο, οἴϊατα που παῖο, [ὰΡ- 
Ρίον!ῖ, οχ ουὐὰθ ὑοΠιτηουϊο νττἰὰ οὐ Ἰδοῦπαθ ἀιϊόγααι Χϑηο- 
ΡΒοητῖθ Ἰοοογατι ἀρπονΐ. 

Αἰφυο Εἰ χης 1}}} (οΥρίον 8 ουθοοἱ δητ αὐ ΠῚ πλ1, 4π08 ἴῃ 
ἢδο ἢ ον στόθοθῦ ραγίο ποηηπαίοβ ργωοιραο (θαι νϑάδ- 
τοῦ ϊοάοτγιοβ, οὐ ὨΙὈτὶ (οἱἐ Ταροτίαης Ὠοάϊφ, οχ ναγὶβ αιι- 
δχονῖθιι5. ὀχσδγρεὶ, π6ὸ γᾶτο ἃ ΧΟπορβοῦῖθα παυτατοηο ἰο- 
εἰθῆπνο δθδαηῖοβ, αυογαπι ἀθ ἢάθ ᾿μοον βγη οἱὲ δέχιιθ 
ἱποοπήαηϑ ἠυιάϊοϊ αι, οὐπι ὨΔΓ ΓΙ Οἢ 8. αἰιόϊογοι αὐ Ρ] ατὶ- 
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ταῦτ ἱρηοτθη8. ΗΒ Ἰρίταγ ἀἸΠροπαΠπιθ οχοογρῆ εἰ 

φοπιράγανὶ οαηὶ Ηἰ οτία Χοπορμοηῖβ, γθὶαε! τοι! ἀθτη νεῖο- 

ταμα Ὠἰπογίοογαπι ΧΟ πορῃοηῖ {ἀρρατίαπνι ἔγαρτηθπία, ὧδ 
ἀυογαῖα δυδτογι(αΐα ἕοτίο δἰ χυδπάο οογίιι8 σοῃ Ὁ 10. 

Ῥγρεῖογ ΒἰΠοτῖοοβ 78 πὶ ἀπίεα πομπλϊπαΐοβ, 40] ΓΕΒ [10 5 γῸ 
σϑίαβ ἴῃ Ογοῖα 1 οτῖβ. οΘοηῇρπαγαηί, Ρ]αἴΑγομ 5 πὶ πρτὸ 

ἀθ ΟἸἹοτία Αἰῃμθηϊεπῆυσπ Ρ. 861. εἄ. ἈΘΗΚΙ ροΐαϊς ἀτρα- 
τηθηΐαπι ΠΡτοόγατα Οὐδ ρΡρῖ, ἐχ 400 ἀρραᾶγεῖ, εὰπὶ ΤΉθοΥ- 
ἀϊᾶϊ5 μη ογίαπι οοπε πιεῖ δὰ ἱπυρογῖαπι πηᾶτῖβ Αἰ μοηϊοηῇ- 

Ῥὰ5 4 Οὐπομδ ταβίζαςαμη. Ἐππᾶθπι ποηλίηαν!ς ἴῃ ὙΠ 

Απάοοϊάες Ρ. 317. ΟἿ. ῬΑρτίοιι ΒΙΒΙΙοΙμ. Οτάθο, ἴον. Ἱ, 
Ρᾶρ. 869. Ἑ΄ηυϊάοπι πα] ]}απὰ {οτΙ ριοτ!β Ἰοσαπη τοροτῖ, πη θ 
ἐχοογρίδιῃ δἰἰαυατη ΟΥ̓ΔΕΡΡΙ παγγΔ ΙΟΠΘ.} ΘΟΠ ΑΓΑΓ ΟπῚ 
Χεπορμοπίο ροίεπηι. 

ϑυθ)]αηρδηι ραιιοα, ππάέ ἀθ ἢδο ποῖγα ΕΠ ΗΠ οτῖ Οτθσῶ 
τοοθηῆοπθ ᾿θόϊογοβ Ἰυάδίοαστο ροίοσαμε ΓΑ γατῖαβ 185, οαϊ 
ΟΡογὰμΣ ἴπᾶπν ᾿π οἀθηάο πος Χϑθορἢ. Πἰῦτο δά ἀϊχοτγαὶ Ζϑι- 
πἶτ8, 6.1.5 ροίξ τηοτίθπι τὴ, Γὐρῇς ἔοτεθ νετίδπτθπι, ἴῃ [ὰο- 
οοἴποποια 65 ργονί ποῖ νοσανῖξ, πο ᾿ηνίζατη. Ῥγροῖραθ 
δηΐϊπὶ Χοπορμοπίοτη 6χ Αἰτοἱβ {ον ριου 5 ̓ Θ π τάν θυδπη, 
4υἷα πλῖγᾶ 6]}1}5 οὐπὶ ΠΡ] Ἰοἰτα8, {πὶ νη δ, οαπὶ ϑοοτα- 
τῖοα ΡΒ]]οίΟρ απ άϊ ταῖοηθ οομ]ηέϊα, ἃ ᾿τῖπιᾶ ᾿πνθηζαζα πὶθ 
ΤηδρΏΟΡοΓΘ ἀεἰοέϊανεγαῖ, Ὑγδαϊάϊε τὴῖθὶ ΠΌγατῖβ ἤπια 
1 ϊτἰὰ Θογαμ ΓΔ τΙ γα τη, 405. ἴθ ΗΠ Ππογίαπι Οὐθοσατη ρᾶτα- 

νϑγαῦ Ζϑιιηῖαβ, δὲ 4105 ΡΟΥγα ὨΟΪθθαῖ, ἢ αὐἱϊὰ ἔοτίο ἱπᾶὰθ 
Ἰαυιάϊ5 οἴ ΠΟΥ 8 Τπθυουῖξα Υἱτὶ ἀοό!! δοοεάοτγε ροῖειὶ. ΟὉ- 
δουτὰ8 Ἰρίταν Ποποῖϊο ΠΙΡτατ! ποθι σοπῇ]1ο, ᾿τῖπῖο Ἰοοο 
Ροίαϊ οὐίεγναϊομθβ Ζθυηὶ, ααε δὰ ΠΠδτὶ δου μαϊ σάρ.. 
ἴεδι. 25. ρου ηραπί, πἴχπθ δάάϊάϊ, αἡἄεο τρία Ἰεξεογιθυβ 
ΗΠ ποτὶ ΧἜπορθοηίθεο {1118 ἔογα δαὶ ἰτηαθατν, Νδο α1- 
βοῖ16 οὐἰς Ἰοδιουῖιιβ Ἰαἀϊοϊα τη, φαδηΐαπι τηθᾶ ᾿πιςργοίδπαϊ 
ταϊϊο Γ᾿ ροπυπιθιὸ ἃ Ζουαηίαπα ἀϊοταρθῖ ἢ Οὔ παι ΟΥΊΠ6Β 
ἀπίογρυθεῖβ ρογέθι: ὨτΠΊΘΓΟΒ. ᾿τηρίθτα τὶ [του δ} Βοὰ 
ἀείαποτο Πἰσογασι ον ρίογα τι δυχὶ τα, 4αογαπ ΟΟΡ118 Ππθ 
ἄσθιο αἴπιοῖ θα ΗΠ πους Χοπορῃοπίεθ εὐϊτῖο, “πάτα, ἃ 
πΊΔΡΠδ6. ΘΥ Ια ΕἸ ΟὨἾ8. νἱτῸ, ΑΙ Καπατῖο, ραγαΐδτη, Ἰάτη Ὁ 
Ῥτοὶο Γάδτα δἰαπε. Θδ85 οπὶπὶ ἐσ Οοάϊοα Ν᾽ επεῖο αἰΐχυο 
Δἰδγαπίογ Ἰϑέϊιομθβ τη (ὐαιαϊορὸ ΒΙΡ]. Ὁ). Ματγοὶ Ν εθεΐ. 1740. 
Ρ. 173. νἱχ ουδηΐ τηθγχοσγαΐυ ἀἴρτιαα. Ρδιοὰβ [δ ῬΌμδ8 6Χ 
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Ραγ πο ταρῖο δίζα!ς Βγαποκίαβ, ἃ 400 ΤΟ] 4185 ᾿Πηροίγαγδ 
ποῖ ροῖαϊ. [πίρτῖπι ΠΙΡτόγαπι βἀϊτογαμι αἴαπθ δα! εοητιπὶ 
δητΙαπιάτιιπι ΟΟΡΙ5. ΟΠΊΠ65 σοηΐγαχὶ, 6116 τ|Π15. τ Ὁ ΓΟτα πα 
Ἰοσογαπι δηςθητδηι Ἰοδϊϊ ποθ Ἔχραάϊν:, Αἰάτοδπι ἃ- 
{τατήαιι6 οοτηρᾶγανογαΐ οἴϊδπιὶ ῬοΙγθπλι5. ΕΠ ἸΟΥΙτΒ Πιι} 18 ἴῃ- 
ἴογργεβ, 5. Εν. Νδίῃ. Μογαβ, νἱγ ἀοξι"ητηι5, ἴῃ αὰο Ἔγμα!- 
του ρᾶτοπὶ πιοάθἤιδηι Πιυιπηδηϊ αἴθ ιιθ ΟΠΊΠ685. Π]ΘΟῸΠΙ 
διηαραπί. ΑἸζογαπὶ «Τππητπᾶπὶ Δ ΠΠὶ 1517. ἃ ΜοῖΟ ΠΟῊ 
οοτηραγαΐδμῃ ἀρ ηΓΠΠπ16 δὰ πηαγρίηθτη τι Τὰ] οοηταϊθ- 
Γαΐ Ζευπία, ἀπάθ Ἰδδὶ! ΟΠ 68 6] 8 ΘΧΟΟτΡία8 Ροίμι. Βγυ]η- 
δετίδθδτα ἴδει ΒΑ] θθηΐθηι τγαπη 4 6, ἀπηϊ (ΟἸ]Ποϑ 1.555. οἱ 
1568. οοτηραγανοταῖ εἴΐατι ΜΟΓῸΒ ; οὔ ξ ἰάπιοπ ᾿ξ οη 68 
ΔΙΙααοῦ πο σΟὨ ΘΠ πΘη 48, α1ι85 ᾿ῃη46 δῃηποίανογας Ζϑα- 
ηἶπ5. ΒΥΥΠΠροτίδπδ Πεθο δαϊτο δαἀ)πέϊξαπι Πδρθῖ νογποηθηι 
Ἰατίπαπι ἃ ΒΙΠΡΑ]άο ΡΙΓ ΚΙ πλοῦ ἕδέζατα. ΑἸτογῖαβ Βυυ]η- 
διουϊδηθα τς] 8 Ργομ 1 αυϊάθπι .1ο. Βτγοάεὶ δπποίδίϊο- 
Π68 5; 885 (ἀηΘῃ ἔδραγαῖϊπὶ ΒΔΠ]Θδ5 1.559. οἀϊία ῥγοάϊθγαπί. 
Ηδ5 ἀρ οπίογ θχοογρίδβ ἤηρ}15 ΗΠ Ποῦ Οσεθος Ἰοοἱβ ἃΡ- 
Ῥοίαϊς Μοτγιβ. 1ιβοποϊανιδηᾶτη δα! Ἰοπθη ἃπηΐ 1594. ΟΟπι- 
Ῥαγανθαηῖΐ Μοτσιβ θὲ ΖΘαΠΠ8; ΘΡῸ νΘΓῸ δχ δάἀϊτοηθ Ρασὶῇ- 
πῇ τό25. τηυϊῖαβ δ ἀ141 ναγιθίαϊθβ, 4185 πΐθγαιιθ Ομ δγαΐ. 
ΝΙΗδαΐογ ϑηΐϊαν δαϊτοπθτα 1|18πὶ {γαξξανογαῖ. ϑιθρῃδηίηδτη 
ΔΠΠῚ 1581. ΘΟΙΊραγαν ΜΌΓΙΒ ; ΕΡῸ νδῦῸ ΠΟΘ γα πη ϑιθρῃδ- 
ηἰδηδτα ᾿ηἰρίοοτα ροΐαϊ, ἀὰπι Ὦδθο οοτημηθηΐαρασ. Ἑαϊεῖο- 
ποπὶ (Δ Δ] ΊΟἢ5 ρίαπ οὐϊδγας ΜΌσι8, ου]8 Οπηηθ πὶ νατὶ - 
οδἰαΐθηη, ρθη ΤῸ δὉ Θπιθπἀδίϊοπο νἱγὶ ἀοέϊι ρῥγοξόϊαπι, 
δἀάϊάϊ δχοογρίατη. ἱ{πιηηθυϊῖο οἰϊατη ἱπ Ηϊ ποτα Ογεθοᾶ 
Μοτγιιβ, τ ἴῃ το] 4 8 ΧΘΠΟΡΒΟητ5 ΠΡ γ]8 Ζθαηΐι8, ργεῖθγ- 
ἴογαῖ Εσ, Ῥογιὶ (ὐοπιπηθηΐζαυῖοβ θάϊο8 1586. δἴαμα ἰΐθηι ΗΠ 
6]8, ᾿ΈΤ1Π1Ι Ρογεὶ ἀπποίδιοπθβ, 488 Θαυϊάθηη ἐχ θάϊεῖο- 
πῷ 1 βοθοϊανι Ρατβοηῇ 1625. Θχοορῇ. Μυ]ίαβ Εν. Ρογιὶ 
οιηοπάδίϊομοβ οἵ οοη]θόϊζαγαβ ποῖ ΠΟμ πα ἰἈπηδη ἰπ τηΔΓ- 
δἴηο ροίαϊς Τιθοπο]ανίιβ, δἰϊᾳαοι οἴίδπι ἰη ρθη] ἔα ἐτἰθὰ- 
οὐδῖ, 4188 ἀοίη δ ραγῖ8. ποτ οσῖεο νἱπάϊοανὶς Π]ὶι5. “Ἐπὶ. 
Ῥογίαβ, ΔΝ οἰπαπαπιὶ πο Πουλ  Ππαγθ ἢ, Θὲ ἢ ἐαπιὶ φαμὶ 
γἱίατω, οἱ τγρὶ8β τοροίογοηΐξ, ὨΠ Ἰαιάἀδηάιι ᾿π δὰ ρα ϊαγοπὶ 
ορστγορίατη. ΘοηΠ] απ, 40 ΗΙ, Τοάννο}}ϊ Αππα]ο8. Χοηο- 
Ρῃοηίθοϑ ἴδα ΟΠ γοποϊορίαηη ΧΟπορῃοπίοδμι ργῆχι Εάὶ- 
ΤΟΙ, ααδπηὴ ἰηἀδ τορριϊτατ δα άἀϊαϊ οὐ αϊο ἡογα γεοοηῇοηὶ, 



ΡΒΑΑΤΊΙΟ. ΧΗ 

ΠΌΠΊΟΤ8 δἰῖδπι δα ἤδηο οἀϊοποτῃ δ] υ 46 ΓΘ ξιϊοη65 ἃ Ζθυ- 
ῃΐο ἴπθ 1015, ΔΟΟΟΙΏ ΠΟ ΑΥ!, τηθ πα! 6 [οτρέστεθ Δ] χαοῖ 
ἤπια] ΓὈ]ατῖ8Β. Πΐδηο πηι υΌϊαυ6 Ἰοέϊου ἀἸ]Π!ρθη8 σοτηράᾶ- 
Τατε ἀδεῖ, ΠΠΠ ἃ (θιηρογαπη ογϊηθ Ἀθοσγασα να], ααΐ 
Βυηο Ρῥγροϊαγαπη ΧΟΠΟρΡΠΟηΓ5. Πγαπι φαφή Ασα] τὴ 4]1- 
40 δηι τοιηδηθηίθτη Ἰερθηάτμι ἀδ᾽οἐξδίιομ!β οδυΐα ἤὈ1 απ - 
ἔδυτ. Αιἰππογαπι ποίδβ ἰῃηᾶθ δχοογρίδβ ἱρῇ δία ογαίϊοηϊ 
ΧΟΡ ΠΟΙ 8. Δρροίαϊ, 4165 δουΐ8. Ἰεόϊου ἔδοι!α ἤπραϊα 
ΑἸπαίίαπι ἴοοα ταρογῖθῖ, ὉΌῚ τὸ συθαθθ ρεγίγαξεαϊαγ ἃ 
Τοάννε!ο. Ῥθηϊααθ Ὁ Ηθυηῖο πιθὸ ἀσσθρὶ 1106 1105 ἄπιο8 
διηθη ἀδιίϊοπαπι ἴῃ ΕΦΙ]θηῖοα Γογιρίαγασῃ ἃ 10, Ηθηγ. «{υ. 
Καρρθη, δἰζοσαπι ἅπηοῸ 1787. τεγατη 1788, ΗΙ]άἀοῆς 
δἀϊζαπι. Ῥυγϊτησπιὶ δηϊτη ᾿ρίδ ποη ἰγαξϊανὶ, [δὰ οχ παη- 
οἰ 1 οσασϊβΒ αι πρθηῇθιβ οοπ᾽θέϊιγαβ, ΘΟΙΠΤΠΘΠΊΟΓΆ - 
85 10], ΘΧΟΘΥΡΙ͂, νογΓῸ πη [ΔΘ ΠΟ ὉΠΊΠ6Β ; 4118 Π| 4υϊἀ6 1) 
τϑρ δι δἰϊδηι ἴῃ ἀποῦιι8 τ] 14 1115 1106}}15 Γδοχξιιβ {ὰπ|, ὉΒὶ 
οοπδία5 νἱτὶ ἀοέϊξὶ ἀρργοῦατο βαυϊάθπι πὰ}1]ὰ γαῦοηθ ροῖε- 
τη. Μαυϊΐεα γεσοὸ βᾶγμπι ΘπηθΠἀδί!οπ απ, 4185 ροΐαϊ, [6- 
δτουῖθυιβ ἱηρθηϊαπι νἱΥἹ ἀοξὶι ἀἴααθ Θγἀ! ΠἸΟΠ 6 ΠῚ σΟΤμηΘη- 
ἀδριυπῖὶ ἔδο116 τρία δρίαθ πῖθὸ ργεοοηΐο. 

Τιβέϊογιπὶ οσὶξ ᾿άἀϊοϊαπι, ππὰπὶ αυἱά ἰρίδ δα) απιθηεὶ 1115 
αἰταϊοττη δά γϑέξι 8 ̓ητογργοίδηἀάτη ᾿υἀϊοαπάδπιαις Οτ:- 

Ομ ΧΟΠορΠοπίῖβ ΗΠ Πογῖαπι, ἂη ἰηΐγα νο]ιιηίαίθπι οοπδίι8 
τα οὶ Τα τους. Ἐδίθου, τῆθ πυπαυδτη οορ!αῆξ ἐς ρά- 
ταπᾶδ Η ποτε Πυ]8 δἀϊίοπο, δε Ἰηἴογ Ἰορθπά πη τη} :45 
ἴῃ τιαγρίηθιῃ ΠΙΡΥῚ πιθὶ οοηρθ γα πη ἀΐα6 δηποίδιϊ 68; 
1εἀ ἔδοϊ!ς τὴς ἃ Πἰργατῖο οχ πιράϊο “πιά: ΠΗ ΟΥ δα παΐαγα 5 
ουστίοαϊο τανοοδτὶ δᾶ ἀἰ]θέϊαπι τη: ΓδηρΡοΓ ΧΕ πορῃοπίθσα 
Ραία5 στη : Θοποθρὶ θηΐπι ἤπια! ἔρθπι δἰ! πη, ροῖϊα 8]1- 

αυδηάο ἃ τὴὸ σγειγαξεατὶ Οραΐοαϊα Το ρίογβ ποῆτι ΓΕ οοπο- 
τϊοα, νεηδίοτία δὲ στο] ηὰδα, 485 οαπὶ Το Θητα γουαπι πδΐα- 
ΤΑΙ πὶ ἴάπὶ ἀγέϊθ οοπποχα Ὠφογθηΐ, Ὁ ποῖ τηϊσυ τ ἢέ, εα 
Βυουΐαᾳαο ΔΡ [πίογργθε 5 [Δ πιά ]6 ἔα 1ῆ[α ἐγαέϊαΐα. ὅτ. 
Ἐγαποοΐαγι δὰ Ψιδάγαμι τηθηΐβ Μδ810 ὀχθαπίθ ΔΠΠΟ 1790. 





Η. ὈΟΡΟΨΜΜΈΕΠΙΠΙ 

ΟΗΒΟΝΟΙΠΟΟΙΑ 

ΧΕΝΟΡΉΟΝΤΕΑ. 





ΟἨΒΟΝΟΙΟΟΙΑ,. 

ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΕΑ. 

ΓησυοΥ ὌΓΠΠΙ5 Ηἰηοτίατη ἀπηῖβ 48, Χεπορμοπίεπι δυχ ῖς ἀο" 
εἰ ἩοάοτιβΒ. Νίεπηρε δὉ ἀππο ΟἸγπιρ. 92. 2. Ὁδὶ μος ἰεϊαίαγ, 
δὰ ἀππαπὶ ΟἹ, 1οᾳ. Ππη Ποῦ “εουπάσπη 4υεπι ΧΈπΠορμοπ 5. υἷτ]- 
ΠΙᾺ ΠῚ ἰάθπι ἀρποίοϊς ΠΙοάοτγιιβ, Ζυϊπαπὶ επὶπὶ ΟἸγπιρίδάυπι 12. 
Τραΐίαπι {ΠΠ1 ςοπιρ!εδαπίαν ἀηπὶ. Μὲ! ἱπᾶάς σοπῆαϊ ἀπποβ {ΠΠ πὶ 
ΒΕ Ῥεϊοροππεῆδοϊ ποῦ Ἀἰαγο8. 21. δοοεηία ἔς Ὑπυογάϊάϊ, Ηος 
επὶπὶ 1115 ΟἹγπιρ δ ἀϊ5 ἀππὸ Τεουπάο 21. ΒΕ} ἀπῆν ἀεῆϊς. ϑοῖο 
ἴάπηθη τείγασατί Ποάϊεγτποβ ᾿ϊοάοτὶ Οοάϊσοβ, χυογαπι 4111} 8ηπῸ8 
παπηεγαπέ ἀρᾷ ΤὭπυογα! ἀεπὶ κβ΄, 4111 δάῃιυις πιοπηϊτγοῆιβ κδ΄, νἱτῖα- 
ἴοβ υἱΐηις, εἰ Ὁ Ἰρῆυ8 Πιοάοτί πιεηίς δἰ επαΐοβ. Ταηίαπι δθείὶ αἱ 

παπλογατη {ΠῚ πὶ ἱπηυρίενεγῖε ΤΗμπογάϊάεβ, αἱ δὰ δηηυπὶ 21. Δ0[0]- 
νεπάππι (οπηετῖ8 Ηγεπηὶθ ρᾶτίοπι πιᾶρπᾶτη ἀθοῆξ π᾿ Ορετῖβ Πιὶ 
ἢπε ΤΠυογάϊἀε8 ἱρία τηοπυοτῖῖ. Νίες ροΐυϊξ δος ποίοϊγε Πιοάοσιβ.. 

Ασοοῆϊε ἰαπιοπ (δ ἰηΐτα νἱ ς᾽ πλι18) Ρᾶγ5 ἀπηὶ ἀϊπηϊάϊα, 4υ85 δὰ 
ΟἸγπΊρ. 104. ἃππὶ 2. ἤπεπι ρεγιῖρ ᾽ς, συ} 5. ΠῸΠΠ] πὶ ταϊίοπεπῃ ἰῃ μος 
οαἴουϊο Βαρυ ΠΙοάοτιι8. 

Πρίφμα ραγς ἀππὶ ΒεΙ]δ αι. ἵπ φίο ἀρβὶε ΤΡεμογάϊάος. 

ΗΠ Ποτίαπι ὙΠυοσγάϊἀϊ5 ὦ Αὐρυϊαπι ἱπειιπίοπι ἀθάυχίπηαβ. 
Οετίε ἀεῆτὶ ας Αὐρ. 8. Νες ἀϊι ἀπε. Μετὰ ταῦτα ἃ πολλαῖς ἴ,. 1. ς. τ. 

ἡμέραις, ΤὨγτποοΒατάεπὶ ΑἸΒεπἸθηΐεπι αὖ Ηερείαπατιἀα 1,ἀρεάᾶς:- ἢ" 1" 
ΤΠΟΉΪΟ ΤΌΥΓ8 νἱδλιιπι παγγαῖ ΧΈπορῆοπ. Αὖϑις, ἱπαυϊῖ, φυΐα 14π| Τά. 

πίε δ] ἴαπὶ ἐ) υἴδεπι Ἡερείαπάτ 6, ἰπ ουπάεπι ΤὨγτΩος ματἀο πη, 

νἱέχοτίατη ἔργα πιεπηογανογαῖ ᾿ρίες Ὑπυογάϊάεβ ΠΡ. νἱ, π. 95. 

ΝΙεηιρε αὐ δὸ {Π|π απο ἀϊνοτίαπι εἴς ἤρπίβοαγεῖ, Ηΐδς ἴδηις 18- 
εὐπᾶα Ἡερσείαπατι δ νἱέϊοτία πιεηΐε σοητῖρεγις Αὐσυο ἔεγε τηεάϊο, 
εἰ Ῥτοϊπάς Αἰοο Μείαρεϊ πῖοπθ. Μετ᾿ ὀλίγον δὲ τούτων; ἀρχομένου 1.. '. 4. τ. 

χειμῶνος, τεῦτε Τοτίειπι, ἄὰπι Ηδεἰ]είροπίυπι ἱηρτεάϊταυγ, Ατδεηὶ- ἦ ὅ᾽ 
εὐΐεβ8 ἐνδηε {τὶ δὲὲ Χοπορῆοη. Ηἰς ἢ ᾿γεπιεῆν, ργὸ Καϊεπάατῖο 

ἱν 



δ τς 1. 
κ. -. 

χυΠὶ . ΟΗΚΟΝΟΙΟΘΟΙΑ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΕΛ. 

Ἅτεῖοο σεηϊπετῖε Χεποόρῆοη, σροτῖε {ΠῚ ΜΕ πιαξτοετϊοπῖβ ἀϊς τ. ἐξ 
ϑερίεμπητῖβ δάδο δ] 14πὶ ἄς 22. ϑὶπ Καϊεπάατίαπη ροίϊι8. ρῥἰδοα- 

ετῖξ Τιδοοπίοιιπι, [α ϑερίεπηθτίβ ἀἰϊς ἱπίετῖξ το. [Ἰἀοτὶ Τυ]δηὶ, Τἰὰ- 

4ὰς ϑερίεπηδτὶ ἐχειηΐς Ποτίςαπι ΑἰΠεπίςπίεβ ρεγίεοτ! ξαθγῖπί, εἰ 
(φυοά Τπφυΐτατ ἰπ Χεπορμοηίθ) ΜΙπᾶαταπι εἰΐαπι, ἄσπι Γαδνεπὶς 
Ποσῖεθο, νυἱσετῖπί, Ηΐαπο {δοιπᾶδπι {Π|ατπὶ εἴϊξε. οεπίδο νυἱξϊοτγίαπι δά 
Ογποίϊεπηα, οι] 8. πο τιεπλϊπετῖς ΤΒυογάϊἀε5, τηθπιϊποῦῖε ἰαπιοπ 
ὙΒεοροπηραβ, αἴ πὸ8 ἀοσεῖ, ποπ φαϊάθτη Μδτοο Ππιι8, ςὰ Αποηγ- 
ΤΩ 411π8, ΄αΐ ἂς νἱΐα ἐοτῖρῆς Τμπογάϊαϊβ. Τα πα }]5. οτὶε Βἰααὶ 
Ιοοιιβ, φυςπὶ Ηἰς ἔα ῆς Παρ ςαῖιι5 οἶδ πιαρπυβ [ΠΠετῖιιβ. Οοπνεηϊτης 
ΘΠἰπὶ ἰοσα ἔβεῖβ δοουγαῖθ. Ἐταηΐ εἰϊατηπατι 861 ΔΙΠοπι επίε8, ἔὰ- 

δεταπίαυς δὰ Αργάμππι Ῥεϊοροππεῆϊ, αὐ ἴπ ῥτίοτὶ δὰ Ογποῖῆϊδιπα 

Νιδιυμηδοϊα, ἄς αυα Τοτρίεται τρίς Τηυογάϊάεβ, ΑΙξ απίάοτα Χε- 
ΠΟΡΒΟ περὶ ἸΑξυδὸν κατὰ τὴ» ἠϊόνα ρῬαρπαίατη, ϑεᾷ οπὶ ρτθ ἵὰπ| 
ἃ τηδης δὰ νείρετατη αἴσυς ἀπιγατγὶς ; συτηηι δπΐς δἀνεπίατῃ ΑἹςῖ- 

διαφαϊβ, πὰπο νἱποετοπὶ Αἰμοηϊθηΐεβ, πὰπο νίος νοτία υἱποούεηϊαῦ: 

νἱχ εἷϊ ᾳφυοά Γυρ᾽σομηαγ, ἀπὸ ᾿π ἴοσο ἔα ἶδ ρυρπαίατη. ϑ8εᾷ Ἰοοὶ 
ποιῆςῃ, απὸ ἔμ νἱδιοτία, α Ττορῶο Βαδαϊϊ, πὶ ἔ]Π|ογ, Τεοροτη- 

Ρυ5. Ηος αὐΐοπη ρτὸ πανὶ υἱέζογία ἢ Ῥγοπηοπίοτϊο αἰΐατο διαὶ 
(ο]εθαῖ, φυοᾷ πε αἰϊαὰ ποῦ ἔα ἴξ αυδηὶ Ογποίϊοηγαι 8, ἱπητῖξ, πὶ 

(δον, Ἡϊοάογιβ, Νοξϊε επίτν ἀρρεϊξηϊε ϑϑίϊαπι του ογίοβ οὔ ἔγα- 
αἀἰτ, εἴ φυαπηρτίτπαπι {ΠΧ οἰ, παιιίγαρὶα οΟἸ]ερὶς, εἰ πρὸς τῷ πτρον 
τέρῳ τροπαίῳ ἵτερον αἀ]) οὐδ. Ιἴδαὰς {ὶ ἱτορδοιτα ῥΥῖι8. ΟὙ ποῖϊεπηαιὶ 
[αεγῖτ, ἢος εἰίατν ᾿διάφην ἕως οομίεπίαπουτη οὔ, Εγταΐ οπῖτα ἴλης 

ἴγορθο δρυϊῆϊπηαπι ῥτοχίπγιιπὶ ϑεῖῖο, οἰ ἴῃ ἤιο Ἰϊΐογε, Ῥγοπιοηΐοσ 

τίη, [τᾷ ποχὺβ ετὶξ οὰπὶ ΤὭμυογάϊάς ΧΘΠΟρΒοΠητ8. ἀγξι Πηπηιι8, 

,, πα 0118 οτὶτ Βίαίαϑ νοὶ Ἰον Πηλὰ (ἰοῖο, (ὐοηνθηϊαῃί οετῖς ϑερίοτη- 
Ὀτὶ Ἔχουπιΐ, φᾶς μοίῖοα {οτὶ δὶ: Χοπορβοη, Διβοπίοηίδϑ αἰϊοβ. α]ϊο 
εχίτᾳ Ηε!]εήρομί τη, μοσυπῖδο σορόημαςς. οὐὰΐᾷ ΓΠΠξ ρῥτοίεέϊοβ ; 
ΤΗγαίγ πὶ ααΐεπὶ Αἰ δεπα8 πανί ραῆξ, αξ νἱδχοτία τη ἀηπαποίατεϊ, εἰ 

οΟρία9. Αἰἴδ8. οἱ πᾶνε  Οἰνίθιυιϑ [8 ἱπιρεῖτατοει, Αἀἁ ΖΕ) ἶνα 76 πὶ 
Ἔχουηῖία, οἱ δὰ ῥγοχὶπιὶ Ὑ ογὶβ ἀρραγάζαπὶ 114 ρεξϊαθαπὶ οπιηὶᾶ, 

., Μετὰ ταῦτα, αἷξ Χοπορῃοη, α ΤΙΠαρῃοτης οὐοάϊεα ἀδίαπι εὔϊε 
ΑἸοϊ δάση, Ῥοῆςφα πἰπηῖγαπι αυᾶπὶ ΑἰΠοπαβ αἰ (οἶς: ΤῊ] 5, 
τε! αἱ αὐΐφι δὰ ρεοιηΐαθ. οΟἰ Πἰροπάαρ ΑἸΠ φημ ἄϊιοοβ, ἴῃ 
αυΐθυβ ἱρίς εγᾶῖ ΑἸοϊθίαάςθ, Ῥοίξ ἀΐεβ δυΐςπι 80, οιπο(ίᾳ οἰαρίατη 
εἰἴς ἀἰϊοὶϊ, ὁ ϑαγάϊθυϑ αἰπιίγατα ῥχϊαλατῃ. δὰ ΟἸαχοπιοηας, ἀοϊπάς δὰ 
ϑείζυηι, οὐπὶ ἴῃ ρραγαῖω ἴῃ ΜΙπάαγαπι οἴἴοπὶ Διμοπίοηίςβ. Νοηρς 
ἢγοτης ἀοπηςηῖϊς, αἱ ὁ Τίοάοτο 14π| ἰπ Περι αιϊοηΐ θυ οἰἶϊεπάϊ- 
τὴῦϑ, Ἰκοϊ αὐ. ἴῃ ἀπηΐ8 υ)}ι8. ΒΟ} ἰδίην ταλτίοποβ ποίταβ8 ἀσαϊ- 

πὐμα, {π|οἰ] κοι διυιΐοπι Οροτὶς αὶ ποδὶᾳ ζυίζοριὶ ἀἰῃουϊιαίςηι, φαΐ. 



γεν» ἀνσε, 

ἐψε- Ξυστώναν πο ουν το στ 

δ μῶν «“«- ον 

Ἐφ 

ρον δ 

ΟΗΚΘΝΟΒΟΘΙΆ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΕΛ. χὶς. 

εχρεῃάςτίς, αυϊά Ψιτί Μαχίπι! ἰφηίαγιπὶ ἴπ ῬγΙ ΠῚΪ5 Χεπορμουτ 5 νι 

Δῃηΐ8, Ῥρέαν!μ8 εἱ πρίν; πες ἰδῃηςῃ Ορεγᾶπι ποῆγαπι {ἀρογυδοδ ΠῈ το, αὶ τ 
{εοοτὶ ηΐ, μὴ : ᾿ Ῥεῖῖς. Οὐ. 

. ᾿. ἴ, ἃ. 18. 

1: Χεπορδβοηξῖίς δηπὰς οαρίξ ΕἸαρῃ. 1, Μαπι. 18, 7υϊαπαε Ῥεηοάϊ 4304. 
Μ, Ο. Μαιῖτ. 344. ἀπιε Ἐροοῖ, ΘΕ. νὰ]ρ. 410. ΟἸγπιρ. 92. 3. ΒΕ ἀὰ- 
τατὰ Ῥεϊοροηπεῖ, 22. [ποῖρὶς δυτεπι 8Ὁ ἡμς γεῖθὶς : Οἱ δ᾽ ἦν Σησῷ ᾿Αϑηναῖω 
110. νον 1. Ὡς 11. 

ΗΟ ἅπποὸ ὙΤῪΝ Παρτγεπὶα οἷδάς, οοοἰίαίαιις ΜΊπάδγιι5 Ναγαγ- 

οι, δᾶ ΟγΖίουπμ.. [ΡοΙῈ χειμῶνα λήγοντα Ὠϊοάοτ,} Ογείουϑ ἱρία᾿ 
σαρία, Ὁ] ρεγ 20. 165 μαῆϊς ΑἸοϊ δ δάθβ, Τατη Ῥεγίπίμῃι8 εἰ ΟὨτγ- 

[Ὁρο115. Τλυςε8. σεϊφυϊ ΗῈΙ]εἤροπίμ πη Ρῥτοβοϊουπίατ, Χοπορῇ, 
Τυπ οαρίᾳ Ρυ]8 ἃ 1,δοορφπηοῃ 15 ᾳῆπο ΒΕ] 22, Πιοάογ, Εχυϊαξ 

ϑΥτοὰ 8 Ηογηιοογαίεϑ, ΟἸαἴεπι 1,Δοςάἀεοτηοη 8, ῬΠΑγπαθαξὶ ορεγᾶ, 

ἰπῆδυγαι ΝΑνάγοῆι8 Ραῆρρίά48. Τμαῆὶ [,4ς. ργαηάϊαπι ουπὶ Ηατ- 
τηοῖϊᾳ Ετοοηΐοο Ρ6]]υπί. Αρὶβ 1νἃς, οχ ἃ ΤἬγαδίγο Αἰ ΠοπῚ5 δγοο- 
ἴὰγ, ΟἸδατοἢ 8 80 Αρίάς ποϊτεϊας Βγζαπίϊαπη, (γι μαρὶπἰεηίς8, 1, ἱ. ὁ. α 
Ηδπηίραὶς ἄπος, τρατείαν {Π|Π4πὶ 'π ϑίουϊοβ ἀρραταηΐ, φυᾶ ϑεϊίπυς ἢ" ὁ7: 
εἰ Ηἰπιεγα, γί απὶ πηθηΐαπι ἤρϑίϊο φχοῖίο {πηΐ, 

11. Χεπορῆι. δηπὺβ οορὶς Μυπγοῦ, 1. Αρζ, 5. 70]. Ρεγ. 4304. Υ. Ο, γαττ. 
345. πις Ερ. ΟἾγ. νὰ]ρ. 409. ΟἸγπιρ. 92.ὄ ὃ, Β, Ῥ. 23. Τηοὶρίτ : Τῷ δὲ 
᾿ ἄλλῳ ἔσει 110. 1. ο. 2. ἢ. τ. 

. ὙΠποιίσυπι τησηϊαπὶ Αἰμεηϊοηΐο5, ΤΉγαίν 8 ἀρχομένου τῷ ϑίωρΣ.. '. δ. 2. 
[Ρο Αργ. 5.1 δὰ. ϑαπιὰπι παγίψαϊ, ᾿Ακμάξοντος τοῦ σίτα [πηρηΐξ τν. ν᾽ ἡ, ᾿ 
7αυ!0} Γγάϊαπι ἀρροῖε ΤΉγαίν 15. “Ιπάς 17. ἀϊς [πιεηΐς ῥγοϊπᾶς 
7.110] Ἐρμείαπι,. Ηἰς νυἱέϊυβ8 αὖ Ἐρῃβῆϊβ. 86! Ἰπαπι 18, φαὶ νἱθῖο- 
το 8 8] υνεγαπί, (ρτορίογ ραίγίαπι ἤος ἅπη0 ἐχο 8 1} ̓γδοῖοῦ ῥγθπηῖα 
ἉἸἰα. οοποεῆα Οἰνίϊα8. Νίανεβ ϑε]παητ148 4. ςαρὶς ΤΗγαί 5. 

[ΟἸγηιρ. 92. 4. Ὠϊοά. Ροϊ Τὰ]. 2.1 1πάς ϑεῖππι πιονεῖ, ππάς ςο- 
Οἶδα. οπιῃεβ8 [ιἀτηρίδοιηι {τα]ϊοϊαπί, καὶ χειμὼν ἐπήφι, [Ρ4υ]οὸ δηίς 1014, π, 14. 
ϑορί, 29.7 1απηρίβοὶ ἐχείμαξζον ἅπαντες [ροΐξ δορί, 29.1 1, ἀπιρίβ- Ιοϊά, π. τς. 
ομπὶ τημπίθπίεβ. ΑὈγάμῃι ἰάπηοπ ἀσστοἀϊαπίιγ, νἱποαπίηας Ρἤατ- 

πδθαζαπῃ. Τὺπὶ ἀευγμπ) ΤΉγαίν "1 τ } 1168, (φμοτα πη ορογαπὶ ἢος ἴῃ 
Ργα]ο αἱ]επι ἐχρογίϊ 10π|) το "τε8. ΑἸο δἰ ϊ8 ἀρποίσιης, (αὶ Ἷξ 
ΒΙοτιαθαπίυν ἀηττήτους) ἀεἰεία {0ἸΠἰοοὶ ἔμρα δὰ Ἑρδοίωπ Ἰρποπιῖ- 
πα. ΑἸΐα εἰἰαπὶ σοῦ χειμῶνος Ἐχρεοάιιίοπεθ. Ὑῷ αὐτῷ χρόνῳ [ςοτίς ΙΝ ά. π. 17, 

χριμῶν!} προςῤμτηρηῖ! Ηεϊοῖα5 Οοτγρβᾳῆο, βὰς ἀαία, ἀϊπηϊειαπί, 1οϊά, ἢ. τῷ, 

ἀογαπί, οὰπὶ Ηατπιοῆα Ιμβροη, Τιαθοία. Ἧος δηπο Μεάϊ, αὶ ἀςξε- 

φογηΐ, τυγῇιρ Πατῖο Ἀερὶ (ς ἀςἀϊάεταπε, ᾿ 
62 



χχ ΟΗΚΟΝΟΙΟΟΙΑ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΑ. 

ΠΙ, Χεπορῃ. ἀππὰς ςαρὶς ΕἸαρῃ. τ. Ματί. 25. 10]. Ρετ. 4306. Υ΄ Ὁ. ψαττ, 
346. ἀπίς Ἐρ. Οἤτ. νυ]β. 408. ΟἸγπρ. 93. 5, Β. Ρ. 24. [ποῖρῖξ: Τοῦ δ᾽ 

ἐπιόντος ἔσους ὁ ἐν Φωκαίᾳ νεὼς εἴσ. [. ἷν ο. 3. ἢν α. 

1.1. «.3. Ἐπεὶ ὁ χειμὼν ἔληγε [ροΐξ Ματί, 2.5.1 ἔαρος ἀρχομένου, Τιατηρίδοο ᾿ 

Ὦ. 1- ᾿ἀ!οοάσπιὶ Αἰδεηϊθηίεβ ἴῃ Ῥγωοοππείαηι. [πᾶς ΟΠαϊσεάοπετη, Ηὶς 

ἱπίεγβοϊτον Η]ρροογαίεβ Ἡαγπιοῆα, εἰ ἔαραῖαγ ῬΏαγπαθασιβ. Οοη- 

Πιυσσπίαγ σατῃ ῬΠαγπαῦαζο ἱπάποῖς, πε ΟΠα] σεἀομεηῆθιιβ ποσεγεηΐ 

Αἰδεπίοηίε5, ἀὰτη Τμεραὶὶ ΑἸ θη ςης8. ἃ ῬΏαγπαθαζο δὰ Ἀεροπ ἀς- 

ἀποεπαϊ τράϊγεης. Ἐχραρπαίξ αὖ Αἰοϊδίάς ϑεἸ γτηστία εἰ Βγεδη- 
154, ς. 4. τἴππη, ῬΒαγπααζαθ πυποίαπι ἄς ΒυΖαπίϊο οσουραία ἐν χειμῶνι» 

πν τ. [ροῇ Οϑι. 18.1 Θοτάϊ! Ρηγγρία δοςερίξ. 

1Υ. Χεπορῆ. ἀππὺβ σορῖς Μυπυοῖ στ. Αρτ. 13. 70]. Ῥεῖ. 4307. Υ. Ο. γαττγ. 
347. δηῖς ΕΡ. ΟἾτ, ναὶξ. 407. ΟἸΥΠΊρ. 93. ἢ Β. Ρ. 25. Ἱποῖρὶξ: ᾿Αρχομένῳ 

δὲ τῷ ἴαρος. 1. 1. 6.4. ἢ.1- : 

[οϊά. Ἀεάευπε ἃ Ἀστρε Ῥετίατιπι Ἰεραῖὶ Τιασοά δε ΠΊΟΠΪ], ἀρχομένου ἴαρος 
[ροῖ Αργ. 13.7 Ογγὰβ Ογαπιβ εογαπν, ααΐ δὰ Οαἤοίαπι οοπνεηϊ- 

Τοϊά. π. γ. εὐαπὲ, πιοχ νεηΐαγιβ, [58 Ὁ] γοηηἶεϊ Τιεραῖοβ ΑἸΠεπιθηῆαπη ἀειϊ- 
Ἰθϊἀ. ἢ, 12. πεῖ {τοπηΐο, Ἀεἀϊξ ἴπ ραϊγίατι ΑἸο Ια ἀθ5 ΡΙγηίοτὶ 5 [ὙΠαγρεϊίοη. 

20. ποῃ ποᾶϊι υἱϊχας, {εἀ ἀϊς, ἐυρν Ρτοϊηᾶς το. εἴ ΠΎΡ, 93.1. 
Ἰϊά, π. 20. ἀεῆπεηις.1 Ιηάς ἀἰσοά!ς μοι μυςήρια [πεπὶρο ἄλαδ᾽ Ἴακχος, Βοε- 

ἀτοηγΐοῃ, 20. ΟἸγτρ. 93. 2, ποπὴρο ρμοῖ ϑερί, 87. Αγάκμηι; φυδχῃ 
ς. 5, Ἔχραρπαί, Ταπὶ ϑαπηιπι, [ασοἀδοΠΊΟῊΪὶ πρότερον τούτων οὐ πολλῷ 

χρόνῳ, [ποπλρε απῖφα ἀυαπὶ ΑἸΠοπἰ8 ἀἰοεάετει ΑἸοΙ 4681] Οτγαϊοῆρ- 

νἱάς Τγίαπάταπι Τ Ποϊπης, [ΝΟΣ οὐρὸ πος ἅππὸ Τδοοηῖοο, ααὶ 
αὖ Οἷ, τ, οαρῖτ, (ρος ΑἸο δ Δα 18 αἰ σοθιιπι) (δὰ {ὰρετίοτὶ. Τηΐετ- 
Ῥοϊαϊογ ἢς {τὶ ρεγῖε δα σαΐδηβ γε γδ, σὰ πὶ ἀηπὸ ΒΕΙ]ϊ 24. ΝΝανατ- 
οὔΐαπι Τγίαπάτὶ σοπουγτῖῆδ, Νεπηρε ααοὰ ᾿πϊτῖαπὶ Νανατοῃϊα ἰπ 
Πα πὶ ΒΦ ΠῚ ἀππὰπιὶ σοηνεποῦῖί, βοᾷ γεγο ἰαπίαπιπιοᾶο ἂς ῥτιοτὶ 

ΟΝ ΝΑνασοδὶ πιύποτς, χυοᾶ {ΑἸ ΠΠπὶς ααὰ μοίϊοτίβ πηὰπὰβ ᾿Ἐπιγολέως 
τεῖαϊς ἱπυρετῖτ8β Τηϊογροϊαῖου] ΗΠς ρῥεῖπιο Ἀμποάπηι νεπεγαῖ, 
αππο {Ο]ΠἸοςξ Γαρετϊοτὶ ἐχθαηῖς} τὰπὶ Ὁοη ΤηἤΠι]απι, ἱπὰς Ερμοδιμι. 
Ἡΐης πὰ Ογταπι {είς, ϑαγάϊθ8 ἀρόπίοτη, σοπίετί, ΝΙεπηρα πος 74πὶ 
ἀπηο, μοῦ ΑρΠ], 19, Ταης φηΐπι, αὐ νΠ πὶ, Ογγὺβ ποηάσατη ἀρ- 

τνϊά, , το, ρα ϊεγαί,7 Ταπι τεβοίοηα: ΟἰΔΠΠ ἰπϊεπτιβ ἡσυχίαν ἦγεν, [νἷξ. ἀυτι 

δος πππὸ πάπιοδυπι αἰεέϊο, ροίϊ δερῖ, 17, Η εἰ] οἤροπίατα ἀϊεάοτεῖ 
1014, π, 1, ΑἸοϊδίαδον, Ῥοῖ {ΠΠ|ι5 ἀΠεατη Δηοομ απ νἱοῖς δὰ ΝΝοιΐαπη. 
ν 4 Ἐεάϊε Αἰοϊ δίας, ἐκοίταυς γίαπαᾶτο ρυρπαηὰὶ σορίαπι., Ἰλεσαίαηϊς 
τυϊ4, 5, τς, Τ᾿ γίχηάτο, βατηυπι τενεγίτοτγ, ᾿Ολίγῳ ὕγερον ΠεϊρΕἰπίαπι εἰ ΕἸοηοπι 
1014, α, τό, οσσυραπε Τασοδοτηοη δ, Ἴαπὶ ΑἸοϊ δαὶ {ιοσοῆοτοβ ἀαιὶ, ἱπίεῦ 

αἷΐον ὐπου, ϑεὰ πἰμ}} {ΠῚ σὰπὶ Τυγίαηάτο, [δὰ οὐπὶ ΟΔΙ]Πϊογαι ἃ, 

πὰ 

ΒΣ -:τ' 



Ἀ 

ΟΗΚΟΝΟΙΟΘΙΑ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΕΛ. καὶ 
'φαὶ Τγίαπάτο Πιοοοῆϊι, σεῖϊα οπιηΐα,  Τιααὰς αἃ Δηπὰπὶ ἐξα μεπέεπι 
αἰεέϊαῆν ἱεπυ ἴε ἀτοἰ γον ΑἸοϊ δίδάθμι, [τ πὶ ροϊὲ ϑερὶ, 20. ἱπίετῖς 
Οὐοποη, 400 εἰΐαῃν σορεγῖς ΟΔ] Πογατάαβ, ΟΠ]! ογαιἀδ8 εηὶπὶ ἴπ 1- 
ἸυΠΥ πηΐπ88 ρτίπηᾶβ Ἰερίπη8 ἀς νεπάϊσαίο πιατὶβ8 [πηρετίο. Εος Γ.. ἱ- . 5. 
ὅπηὸ ΟΑτι παρ ηἰεηε8. Αρτίσεπίυτη ἐχρυρηαπε, ϑεᾷ ΟἹ, 93. 3. Πῖο- ΜΗ 4 

᾿Π ἄοτα8, Ηος εἰΐαπι ἐογίαῆς τεόϊε. Οὐπὶ το ἢος 4Πηπὸ φοταρίεχιϑ 

ξαοτῖς Χεπορῆοη, 4025. Δηπο {εαυςηῖὶ, εἰΐαπὶ ἐχοιηΐς, οοπεϊρεγίηξ, 

ν. Χεπορῇ, ἃπηῸ5 οοερίς Μυπγοῆ. 1. Ἄργ. 2. 70], Ῥεῖ, 4308. Υ'΄, Ὁ, Ψδττ. 
348. δηις Ἐρ. Οἢγ, νυ]ρβ. 406, ΟἸγπρ, 93. 3, Β. Ῥ. 26, [ποῖρίτ : τῷ δ᾽ 

ἐσιόντι ἔσει. [.. ο. 6. ἢ. 1. 

Τῷ ἐπιόντι ἔτοι ἘΙῚρῆ8 Γπδ νεΐρετα [Αρτ, 15. ΡοΙὲ δηπὶ 1π1{|- 1.1. ς, 6. ᾿ 
τἀπὶ ΑΡρτῖ!. 2.1 Οεἴα δὰ ἀπῃ. ἐχευηίοπι τοξεγεηα, [Ροϊὲ ϑερί, 20. ἢ" ὁ" 
αυὸ Νανατοῃίαπι ᾿πἰνὶς ΟΔ]]ΠἸογαι445.]7 Πδίυϑ 4 Ογτὸ ΟΔ]]Ἰογαῖῖ- 
ἄ45, ρει 8. δἰ πᾶς ςοἸ]εξῖ5, ΜειμΥ πηπδην ἐχρυρηδῖ, (ὐποηεπὶ 

Μίιγίεης νἱποῖς, ὁδηάδείφις. Ῥϊοτηφάοηίεπι ἔαραΐ, σα Ρ 118 10. πᾶ- 
οὐϊθυβ, Μοηϊεῖ ἃ Οοποπο Αἰπεηϊςη!ε8 ρρει88 πητταπε, ἃ 4 θι8 
νἱδλιι8. οοο αι εξ δὰ ΑΓρίπυία8 ᾿ρίς (δ! Π]ογαι 448. [Αππὸ {6- 1. 11. ς. τ. 
χυεηεὶ, ΟἹ, ο4. 3. Βε}]. 27. εχ Αἰβεηβο ἙΕἰεοπίουβ. Μίΐεπε ἢ ἷ" 
εἰαρίιϑ πίε ̓ αἰἴαιῖβ ἥπεπν, [ποπηρὲ ἀηΐε ϑερί. 26. Τλαπιπαῖὶ ἀὰ- 
(65 4υἱ ΟΔ]]ΠἸογατ! ἀδήϊ νἱοεταπί, Αρραΐυτί 8 [ππεηΐξ Ῥγαπερήοπε, αὰὶ 
ξαυεπιὶ ἅπηοὸ τρὶς Οἐὶ, 26.} Μετὰ ταῦτα ῥεῖν ΝΝΑνδγολι 1, 1, ς, 7. 
ὙΠ γίαπαεν αὶ ΟἿ. εἰ (οοῖϊβ. [νἷ2. ροῇ οαρί. Ὠγειηεη ϑερί. 26. "" ὅ' 
᾿οὰπι ἴμο8. ἃ ΟὨ 5. αἰτίρίοπαῖβ οοΒ θυ ει Εἰοοπίοιβ, φυοὰ ἐλέϊαπι, 
ἐπεὶ χειμὼν ἐγένετο] Ηος ἰδιηεη ἅπποὸ [πιεηΐξς Ροϊάεοπε (401 δηΐε ],. "1. ο. τὸ 

᾿ Μαπγοβίοηεπι 4. ἐγαῖ) ρτοῖπάς Ροήδεοπε 2. 4ὰὶ σρὶς Πες. 2.4.7" δ" 
- ΔΙ δ ἃ Τυγίαπάτο δὰ ἀΑὐροίροίαπιοβ Αἰμεπίεπίεβ, Ηοος ετρὸ ἔραῖίο 
-χεϊαθα Τυγίαπαγι δηΐς ρυο πὶ ἔλίαϊς σεῖϊα οοποϊιάεπάᾳ. Ηος 

- ἥραίϊο γεάπς δὰ ραίγεμη τηοτὶ δαπάσμπι Ογτγὰθ, [ροὲ Οἕῖ, 8, φυο 
οορὶς δπηὰβ 1 φοοηίοιβ, {π|ὸ ροϊαυαπι ἀρρυ ἴδει ̓ π Αἤδηι, ὈΪ8 ἃ 

Ἐγίαπατο νἱΠιφίυ8. - Ἐξ ἰάπιθη απίοα χυᾶπὶ Ἐρδείο αἰ! εἰπηἴει 1,γ- 
λπάεγ, εἴ πη} 18 δάδο αἀπίς νἱέϊοτγίδηι δὰ ἐξ ροίροϊαπιοβ ἀΐεθι. 
Ῥοίδ {τἰθπηϊιπη, εχ 40 Ογτὰβ8 Γι ραῖοβ Αἰδμεηϊθηΐεβ ἀειϊπιιογαὶ ἃ 

ΟΒαϊοεάοπε πιοβ, φυοά ἔδέζυπν ἀππὸ ΒΕ] 24. Κεῶς, Οὐπὶ εἰ 
δος δηηὶ (δυο η 15 Γαοτὶς αθβέι].7 

ΝΙ. Χεπορῃ. ἅππις οαρὶς ΕἸΔΡΗ. τ. Μδτί, 21. 70}. Ῥεῖ. 4309. Υ. Ο, γαττγ. 
349. δηῖε Ερ,. ΟἾτ, νὰ]ρ. 405. ΟἸγπηρ. 93. ἃ. Β. Ρ. 27. [ποῖρὶς : τῷ δ᾽ 

ἐπιόντι ἔσει [ἐπὶ ᾿Αρχύφιῃ]. ἵν. 11. δ. 1. πὶ το, ; 

ποῖρὶς ἤὰπς ἀππαπὶ Χοπορβοη, ΕἸ. 11. σα τευ σε β 1, γίλη- 

τὶ, αυάτιπι ἰαηλεη Ρ]ογαίψας μος ΒΕ] Δηπὸ ἐχεϑιπίς ΚΠ ρτοθαν]- 
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ἰχχῖϊ ΟΘΗΕΟΝΟΙ ΟΟἿΑ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΈΕΆ. 

τοῦβ. Ῥαυϊδειηι ἀδΙαρία5. ἃ ποιῖβ δηπαῖϊς Τεϊπρείζαϊταίπ. ἃἃ ποίας 
Μαρὶπεαταίπι απδυστγααι. ῬΟΥ͂Σ υἱξζοτίαυη Τὐταινατίν τη ηλτὶ ἂς δα 
ἃ Οὐποῆς ΑἸδιοηίοηίεβ, δα {δά τ τἰοπὲδ ὁοπεϊταηινν; 1Π φαϊθα5. γετηῖς 

τς ὈΪδορποῆ, Τυπι δοουαε! ἃ δας ἀσσααι, αοὶτνἰδοταῦν δὰ Ατρῖ- 
1 ἡν ο. το παΐλ8, εἰαδαηίζαν. [’. 1. δῆ. Ἵνίηδεν παϑοβ δ Ὀαρεϊνοδι αα ΤΠ ηῖ- 

πηβθει μῇοαιή ἀδδαέί!, Ναποίαϊή υἱδιοτίδ: δὰ Βρανίατ. υὐἱάο ταϊτεῖε. ἢ 
1 ἀτηρίαςο Βυζαπεαπι εἰ Ὁ ἀοεδοπότη πανίραι, δἰ Ῥυρεπάϊατιοβ 
Αἰμεπίοηῆαπι αἰτεῖς. Τλρυρίδουίην τοῦϊι, οἰ δπταας τοβοϊξ, 

᾿ς ΤῸ ἢν ο. 2. πᾶς Τἀθατή, ΤὨταοϊατῆ᾿ ὙΠΙΠῸΒ ΔΒ ἐο Ετεολιδύδ: Εὐθὺς [ροϊὲ 

δλδ Ῥιααπὶ [0 Π]ςδι] τε! θὰ Οτάοϊα, οχοέρια ϑαπῖο, ἀοίδοῖξ αὉ Αἰμο- 

Τρ. τ, 7. τἱοπῆδυβ. Μετὰ ταῦτα Γγίαπάον δὰ Αρίάοτη οἱ αὰ ϑρατίαπι {οτὶ- 
δῖε, (δ νεηϊασαπι δα πὶ 200. παύίδιβ. Τωτουϊ τὰ Ῥαυΐδηϊαθ ΒῈΧ ΑἸ το 
Ῥεϊοροττίοῆος οοἰΠρὶς ἀὰ οὐπάϊοποπι εθῖ5. Αἰδεπίσπῆβ. ὙΤαπὶ 

ἡ κῶ λ Πρ πειῖ5 ρτπατη το ξαϊς, 84] απυϊππι νἀϊας, εἰ Ῥυτόθθστη ἃρρεὶ- 
᾿- ̓ - ̓ τι γίδδάδτ, Γαηάοπὶ ἂς Ῥαδς τ τι αἃ ΤυντἈπάτιτ ὙΤΠεταηλοπὲβ, 

“ΠΛ δρυά Ἰεὰπὸ {8 πιεπῆδαβ Ἰόποίας, ὕἱαιίο αἃ ἀεαιείσποαν, τξ Υἱ- 
᾿δείυγ, δ ΜΕΥ ΟΠ σἢ 8 ἃς τ6. ἕαξια εἴ. Αππὸ πάρες ἰξαᾳαοηι. 

“»“ς-- 

- 

ὙΠ. Χεέπορῃ. ἀππὺβ οοὐρὶς Μυηνοῖ. τ Αρτὶ 9. 718]. Ροτρ τ τόι ν.0. γατγῖ. 
350, ἃπις Ἐρ, ΟἾτγ. νυ]ξ. 404. ΟἸγπιρ. οα. ἃ, Β. Ρ. 58. Ιποὶρὶς : τῷ δ᾽ 

ἑσιόνφι ἔτει [ἐν ᾧ ἦν Ολυμανὰς εἴς.} 1, ἰδ, ος.3. ὩΣ. 

Τποῖρις πὰπο ἀπ πὶ Χέπορδοή, ποη πἰ Τπρεγίογεβ, δὸ ΗγοπΊο, εἰ 
ἹΜαρτῆτατα Τυποοπίοὸ, αὶ Εγεπηε οὐδρὶς ϑεϊηοτὶ ΤΠ πογαϊάςα, Νξα 

ταπῆεπ, ῬτῸ τῆοτο Τπυσγαϊά 5, ἃ της πῇ θυ8 Ν᾽ ἐγπῖ8. 816 φοὶῆλ Μὰ- 

πγοἢ, τό, αὰο {ΠτῸ8 ἀεδάϊία εἢ, δὰ ἤυππο Τροέϊαθας ἀππιπὶ ΒΟ} 
Ῥεϊοροπποήδοϊ. Ἱποὶρὶς ταπηξη δ Εεοαϊοτήθεοης, τι νἱἀείατ, αῦο 
ἐπίθαηε {τῖρίαῖα Τυχαππὶ, εἰ 40 ΟἸἹγ πρὶ αα 8 ῥτοϊπας 944, ἄππο ῥτὶ- 
πιὸ, Ταὰπι ἀειηυμπη ἀἰοεάππί Αρὶ8 οχ ϑρατίαιη, Τγίαπαον 88- 

1, ἢν 6.3. πηὰΠΊ, Κατίδ τοῦτον τὸν καιρὸν ἘΟΙ ρη8. 80118, αὐαπὶ ϑερί. 8. ἰἃ- 

ἊΨ» δ Ῥυϊα: ἐτίθασπε Δ ἢτοποπηῖσα, Μεϊαροϊτη]οηἷ8. δαϊο τριάκαδι ταθὰ- 
1α: ποίϊγα Ογοὶ! Μείοπίιοὶ. Ηυωι» Ἐεὶἰρίε τεπιρογὸ ΤΠ οορῃτὸη 

Ὑ1μ, ᾿ - ἃ ῬΠογρευβ ΤῊΣ Ά]ο5 νἱποῖς, κ᾿ Ἔν τῷ αὐτῷ χρόνῳ Ὠοηγῆιιβ ΤΘηΪΟΥ νἱ- 
5. 5 Θιοα, ας ἃ Οατιδαρὶηἰεπῆθυ8 Οεἰαὴν δηνῆὶ εἰ Οατηατίπαπ), ᾿ Μέτ᾽ 
ὑμ ἰδ αν ἢ, 5. ὀλίγον Ἰ,οοπτϊηὶ ἀεβοίαπε ἃ ϊοηγῆο, 5 Παραχρῆμα Ἐαυϊίο8. ϑγτα- 

«1. ἢ ς, , συΐαηὶ ἃ Πἱοηγῆο Οδίδηαπι πλϊϊ!, “ἃ ϑαπλὶὶ (6 Ἰυγίαπάτο ἀεάυπί, 
ἢ, ὅ. “Τυπὶ ϑρατίαπι τοάϊί τελευτῶντος τοῦ ϑέρους, [οἱ πονο, ὲ νᾺ}} Ιηἴοτ- 

᾿ Τρί4, δ, 9. προ αἴον, ἘΡδοτο, πιοηΐς {ΟΠ σεῖς ρος τεσεριαπὶ {7 τθθηι 6, Ροῖ 80]- 

ἢ, 13. .- (εἴα πὶ 4. Ῥοῇ ϑερί, 90. ἢ ῥῖὸ τησάο Ογοὶὶ 1νἀσοηϊοὶ, ροίξ Οἱ, 
δ. 596. λαΐεαι 2. ἢ Ρτὸ τπιοᾶο Ογοῖ! Αἰεοῖ, οα]σα! 8. ἰηἰτααῖιγ,] Ὑτὶ- 

δἴηια Ὑγγαηηὶ μτίπιο ϑγοορβδηίδβ το] απ, τὰπὶ (ρτΠάϊὸ ἃ Τυγίαη- 
Ὁ, 4. 5. 2, ἄτὸ ἱπιρείγηϊο) ορι{πιαῖςβ, ἴπ αυΐθυθ εἰ ὙΤΠοταπιοηοπι, Ἔκ τούτον 



ΟΗΚΟΝΟΙΌΟΙΑ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΕΑΣ αὶ 

“ΤΉγαίν Βα 5 ῬΗγΠάτα σοοαραί, Βοεάτοπηϊοπῖβ ἀΐς 20, 8ερέ, Γ]Ἰδὴϊ η. 8. 
αἷς (ρτὸ {0 1}}19 ποτ ]8) 15. υἵἱ πόβ. ἄοζεξς ῬΙυΐάγομα8. ἀε ΟἹογ. π, το. 
Αἰδεπ, Εἰεαῆποπι δὶ ἰπ τεζαρίαπα ρατγᾶπι 80, Τγταπηϊ, 'ΤῸπΙ ἢ. το. 
οοουρᾶξ ῬὨγαί θα] 5 Ῥγίδεατη. Οὐ ἀεϊπάς 40. νἱτογατη Οτὶ- 
εἰᾶ8 εἰ ΗἸΡροτηαοῆιθ, 76π|ὶ 8. πηοπῆραβ τοπυογαπῖ, [851 ἃ ἀεῆρηα- 
τίοης, Ροΐίξ ἀϊτγαΐαπι Ρίγεαπι, αἱ απῖθα Χεπορβοη; οαἰσαϊι5 ἰηε - 

τυαίυτ ̓  ἰτὰ περο. Ῥοἤάεοης ροίδα ἐπεγιπί, 8: 8 πονὶ δηπὶ Αἰιίοὶ 
ἐχογάϊο Ἡοδιοτηθοης, ἔὰπὶ τηοηΐς Απίμεϊοτγίοης, εἰ ἀηη, Ὑ ατγ, 
351.7 Τυπι {υβεέιι ἰπ ἰΙσοιπ 40. ΤΥγαη ποτ πὶ το. 41}, ς Ἔτιθα- π,. 24. 

Ῥυϑ' ἤπρυ 5 ἤπρα!, Τηΐτα το. ἀϊεβ ἤἀεβ ἀαία τεδειπεῖθιιθ, ΤῸΠῚ π, 25. 
Ἱνγίαπάεν Ἡγηλοίζοβ ἔα δτυβ, ἐγαΐεν. δαΐοπη 6} 08 Γἰῦγ8 ΝΑναγοθι8. π. 28. 

Τί οάογιβ Νανδγομυμη αἰϊ ἱρίμπι Γι Πς Τυγίαπάτυπν ΟἸγπηρ. 94. 1. 
᾿ ἴδηι Ραιιαπῖαβ εχ Τ γαίν θυ πὶ οοἤάει, Ἐπ ρβοετ Βδχ, ἰην[ξο π. 30. 35. 

Ἱ γίαπάτο, Αἰβοηἰοιιγι: ςοποράϊτ, αροοάοηῖς ΕΡΒοτοόγαηι (αβταρίο. 56 

" ΠῚ, ΣΧοπορῇ. ἅπηὺβ οαρὶξ Μυηγςοῆ, 1, Ματί, 29, Τὰ, Ῥεῖ, 4311. Υ, Π. 
γδιτ. 351: δηῖς Ἐρ. ΟΒε- νας. 403. ΟἸγπιρ. 94. ἃς 

᾿Λὰ Βυπα ΡΕ ΔΠΠ.ΠΊ, (αἱ 76πὶ νἱάϊπγι8, ρεΐζαι (δβϊιαϊἴο 

τὸν ἴῃ Ἰόσαπι 20. Ὑγτγαηποτα 1} πδῆρα Τα] απαπι, ϑβεά δηΐὲε πηβη- ἵ, 1, ο. 4. 
τη Α(ιϊσαπν Ψέγπαιεπι τ. μος ἀππὸ Μυηγοβίοηεπι, ουὐι8. ἀἰο9 ἢ ἢ 
τίηνιβ ΜΑΓΠΙ Τα] Δηὶ ςορὶὶ ἀΐε φῷ. 868 Ὠΐ αυοαὰς 10, ΤΎΓΑΠΗΙ π. 28, 
Τιαςεάξπποηΐοβ δὰ ἸΠ]ατη, φὰς Τδφαεδαξαν, οὐδάϊοπεπι ἐνοσαδαηΐ. 

Ῥοϊπάσδηι αὐίεπι αἰ εἰ ΠΠἶξι Ῥαυία πῖαβ, ἰαπάθπι ἰηΐεῦ τς οοηνεπό- 

τὐπι Ὁτδ᾽5 εἴ Ῥγτέεὶ Οἴνεβ τοῖς νόμοις τοῖς ἀρχαίοις χῤήσϑαιν. Καὶ π. 42. 

τότε μὲν (1Ἰπα τ Χοπορῆοη) ἀρχὰς κατὰ Ἐνον ἐπτολυγεύοντο. ἸηΐοΥ 
Ἵ1145 ἀρχῶς Ατομοηΐοπι Ῥτοσα] ἀυδῖο μυ}5 ἀπηὶ ἘΡοηγπηαπι ΕπΟ]1- 
ἄετα, αοἱ Μαρὶ τγαίαπι πιεπίδ ἱπῖνὶς Εοσαιοι δος, {ππ. 26. 
᾿ΟἸγπιρία. 94. 2. Ὑγέρῳ δὲ χρόνῳ, οπν Ἐχυϊεβ ἘΪεαῆπε ΤΥτάπηὶ πη. 43. 
ΤΩ δΓΟΘΠ ΔΤ ΟΤΙ ΠῚ ΤΊ ΔὨ ΠῚ σορέτεπέ, ἀπισο8 ἱρίοσγιπι ἐς λόγους ἐλθόντας ΙΡἱά. 
Ἰηϊετίδοεγαηξ, τοὶ 418 ἀμνησικακίαν Ἰυταηῖ, Ηἴος {0 ]Ποεὶ ἐτγαὶ 7υἴ- 
7υταηᾶαπι ΠΠπἃ ςο]ςδουγπγύπι, ἀθ τόσσα δῆϊς ἘπΟΙΙἄοπὶ Ασοβοη- 
ἴδῃ σοίατατι ΟὈ]νοπθ., Αἀ ἤὰπο δυΐεπι ἡρεξιδε ἀππυ Χοπο- 
Ῥποπίθατη, ρτὸ πιείμῃοάο ὙΠαογάἀϊἀ18. Μίτυτι εἰ απο Βαρεῖ ἀς 
[18 Ὑγτγαπηΐθ δὰ 4ππ. 4. Ἀυ)ὰ8. ΟἸγπιρίδαϊβ ϊοάοτβ, Ευτεδίαπι 
ἘΠῚΠῚ ΠΟῚ ΤηΟΓΑΤΤ, Εἰ ἰΔπηθῃ Υἶτοβ ΠΊΑΧΙ ΠΊΟ5 {86 }}1 ΠΙοάοσαΒ, 

υδῇ δὰ ΟἸγπιρίἀΐβ ἤπεπι ἰεπιιετὶπέ Τγγαπηὶ ἱπηρετίυμη. 

Ἀ Χ ἈΧΧᾺΧ 

ο4 



πο ἐς Σς 
Ὦ.1. 

Ων Ὡ.2:- 

Ὑπυογά. 
Ιἰ. ἢ. 49. 
9. 

Χχὶν ΟΗΚΟΝΟΙΟΟΙΑ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΕΑ. 

Χ. Χεπορῇ. δηπὰβ σορίε Μυηγοῖ, τ. Αρτ. 5. 7]. Ῥετ. 4313. Υ. Ὁ. ψατί. 
353: δηῖς ΕρΡ. (τ. νυ ]βάτεπὶ 401. ΟἸγτηρ. 9.4. ἧς Ιποϊρὶς : Κατὰ σὸν αὐτὸν 

Χρόνον πάλαι ὀργιζόμενοι. ΜΓ Ἢ ἊΝ 

Ηος ἱπ᾿ Ἰοοο μἰαϊαπι ἔξοῖξ ἰὴ Ηἰποτία Χεπορῆοα, ααυς δα τπρνα 
ἀμίομεπη Ογτὶ. Ῥτορίοεγεα {Ὁ Π]ΠἸσοὶ ᾳαοὰ εραγαῖο ᾿αῇοᾳαθδ νοὶ" 

ταΐηδ, ἴδ Ἰρῆμβ, ἴεῃ, αὐ πος Ιοοο ἱρίξ ρτοβίεϊων, Ὑμεπ)"Ππορεη 5 
᾿βγγβουίδηϊ, μος Εἰκρεβάϊτο δα ἴδε ὁπαγγαῖα. [Ι͂πτὸ πος Ορὰθ ᾿Ανα- 

ξάσεως Ἰρῇ8 Ἐ]]εηἰςο 5 ἱπηπυ απι ξαϊς, ἱπποϊς Θυ 14, ᾿ὼ ὙΠοτηϊορ;. 

8:ς. ΠῸΠ]8 ἔπογις νοὶ Βιαίιβ,, Εανοηΐ δαϊεηι ἢος ἴῃ ἰόσο Χεπο- 

ῬὨοπεΙβ νεῦρα, ἰ7πίοαπὶ ἐχοὶρίο, δος ἰρίο ἔραῖϊο, 1 ἀσεάοοπιοῃῖος- 

τὰ πὶ Εχροάιοηοπ ἰῇ Ε]Θοβ, αα8πὶ ἀἰ]Πσαπιϊα5 το] ας Χεπο- 
Ρθοη φχεαμϊξωτ, 48 πὶ ἔσοῖς Ιοάογαβ. [τάφὰθ ΧΟΠΟΡΠομ 5 γαῖϊο- 

ἢδ5. Θχροπάδῃάε, " ᾿ 

Αἃ ἔμῃς Ἰξίζωτ, Ὧϊ [Δ ]]οΥ, πη. πὶ τεΐδτεπάα εἰ πον πες [,6ς6- 

Δα πλοπίογαπι, ἴθ ἅπε8. ΕἸφογαπι, ἱγσγαριῖο, “Οδυΐδιη ΒΕ} πώλαι 
ἐαπῆς, τηοηεῖ Χεπορῆοηθ. Μετγίῖο αυΐάεπι 11|6, σαν σααΐαϑ, ουτὶ 
ΕἸεῖ5 ᾿πξεπῇ εἴεηὶ Τμαοράρεπιοηϊ, ἱρίς ρτοάίἀεγῖ, απίθ ἢξες Χοπο- 
ΡΒοητῖβ. τοιηρογᾷ, Τδιογαϊάς5, Ιπιοῦ τοϊϊαιιοβ ργαϊοχίαβ Βὰπο 

πατῇ τηθιηοταΐ Ποάογαβ, φορά {χηγέυ8. ΒΩ} ἰπ ΑἸΠοηἰοηίδ8 ροὶ 

δὺ ΕἸεἰθ τεροίοογεης 1, ασράςξευμοηϊὶ. “Ἰπάς σοη!ἴαθαὶ ΒΕΙ]ο Ρεϊοροη- 

. πρῆδοο 78π| βποηὶ ἱπηροίο"ἴς 1,δοεάἀθοπηοῃοβ, σὰπὶ πόνο πος ΒΕ Ϊὸ 

Ὡ. 27. 

. Τυοσγά, 
Γ,, ν, ἢ, 4.4. 
το, 
Ἷ, νἱνἱ, ἡ, 6, 
με Τρυογά, 
1, νην δ. 

ΕἸεοβ ἀροτεάεγοπίαγ, [Ιἄαμδ εχϊπάς ραϊδη ἕδος Πϊοάοτιβ, αυοὰ 

[μλρεάξευλομ 5. πος Ἐχρτοθταάτγίης ΕἸςὶ, αυοὰ Οτροοβ ἱρῆ αυοαὺς ἱπ 

{εγνϊταΐεπὶ τεδορ ἴεπε, 8.15 ἢος ἀρροῆϊς, οπὶ Οἰνιςαιε8 80 Ε]εοἰδ5 
ἀενὶξταϑ ἴῃ αὐτονομίαν. αἰϊεγτετεης Ταοράφετηοηϊ!, Τόπυρυβ, 40 Βος 

ΒεΙ απ Ἔχογίαπι ἔπεσι, ΟἸγιηΡ. 94. ἀηπὰπὶ 4. ἰταάϊὶ ἑα ἴς Ἰοάο- 
τὰ, Εος {Π|Φ ἑοτία!β ε ΤΠοοροπηρο, ἴΠ οιίαπι Π]υ4, ααοά, φυᾶτα 

οοηἰαπηε! τι ΔρΊαΙ οὐϊαίαπι ἰεδιαγ Χοπορθοη, απο Βερὶ αἰτεῖ 
Ῥαιυίδηϊα: {Ππἴαπὶ ἰγαάϊς Ποάοτγιβ, ϑὲὶς δῆπο ἢος Ἔχουηῖς Βεὶ τὶ 

«ἐχατίοσι τ, Ἰάσας ἑοτίαῃ!ϊπ νου 1] 15, ᾳαοὰ ΠΥ πλοεπὰ ἴῃ οαία ἰάθη 
ἐς ἱπηυαῖ, αὺ0 τηΐπιι8 ργο στο πὶ ἰπ μος ΒΕ] ]ο υἱτογίογοπι Ἀθχ 

1} (ᾳφυϊουηαας. ἀφηγιην ζμεγ 11) ἕδοοτοῖ, Ὑγο8. δυΐοη Β6}}} Βυ)ὺ5 
ἈΠΏΟΒ. ἀοσοῖ ἔς Χοπορῆοη, οαηὶ ἀμο8. ἀρποίοαι τδηϊαπηπηοάο 
ΤῬοάοτυρ, Ῥχίτηο ἰδ} σον ζἰς ἀοοοὶ ΧοπορΒοη, [δὰ ἴοῦγδο 

πηοίυ5. ἱπίαυο οπλΐης ἀνογίαι) Αρίάοπη, ἄὰὸ πλΐηιβ Ριοοδάοτγεῖ, 

Νέξαυς νοῖο οἱξ ᾳφυοά ἢος ἰπ Ἰναροάαε ΠΟ 18 τηϊγοπλαγ, 81}}}} 8. 418 
μαδεῖ πυλυΐπηοά! ϑυρον ἰοπ δ ὀχοι ρα, ποὴ ἀρὰ 4]108 ἀυπίαχας 
Οτάςου δ, νεγαιη οἰΐαπη ἀρυὰ Ἰναορἀπιοπίοβ, ἰπλὸ ἴῃ δου ἱρίο 

Αρίάε», ΤΒυσγάϊάοθ, Νὼὸ αἰΐα πη σοιη πο πΊογοη), Οοουτγαηςξ 
εηΐτη ραιὶπι ἀρυὰ νοίογεϑ, 

Ηος δυΐειη, ηἱ Ποῦ, ἀππὸ χροάϊεἰοποπὶ ἴῃ ἐγαῖγοπ) Αὐΐαχοῦς 



- 

ΟΗΚΟΝΟΠΟΟΙΑ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΕΑ, ΧΧΥ 

ποῦ {αἰερὶὶ Ογτὰβ Ἰαπίον ΟἹ Πρ 4415 04. ἀπηο 4. Πυερίατη σοη- 1, ΠῚ, ο. αν 
(επτίαης ΠΙοάοταβ. εἰ [αοτιῖυ8, Νή αυίάεπι ἱπ Ατομοηΐς ἀμἴεπεῖ- ἐς τ 
υὑηΐ, φυπηαυθπιὶ Χ ἐποοηθίμτη ΑἸ τεσ, ἐπὶ ΔΙεγ Ἐχοθποίαπι, ἀρρεῖς- 1. 1ἰ. ἢ. 55. 
Ιοῖ. [Ιἄεπὶ ἰάπηεπ εταῖ, φαΐ αἰτοαφὰς ποπιὶπε ἀεῆσπαθαΐαγ, ἀππὸ 56" 
ἀηΐε Ατοβοηίεπὶ Τιἀοδείεπι, {Ὁ 4ο ῥαῆιιβ ϑοογαίθβ, α΄ πιόπεῖ 

τόξις Τιλοτίῖαβ, 401 δηπὸ ΟἸγπιρ. 9.5. 1. τπδρὶἴγαίαπι ρείθε, 1110 
ξηΐπι Ατοδβοηίς 1δομείς τρά ἴδ, ποπ Πιοάοτγιιβ ἰαπιαπηπιοᾶο, (δὰ 

αητφαΐον Τιοάοτο ἰεἢϊ]8 εξ Αὐϑοῦ ΟἸτοπίοὶ Μαγπιοσγεῖ. Αὐὔπην- σῃγ. Μαγ- 
ας ἈΠμΠῚ, οἴ ἴτο8 Ῥγδίετεδ πηθηζε8 {ΠΠ8. Εχρεάϊἰοηῖ8. (αἰῆς, νεῖ ΎΌΝ 
Χοποόρμοη ἱρίς ἰεἴεῖ5 εξ, ναὶ ροῖίιι5 ἑογιας Ὑπεπιϊοροπεβ, Νόπηρε 
ἄσπι γοάϊγοπί δα ϑευῖῃεπι, αυεπὶ Ρτὶποῖρεπι ὉΪ ΓΙ πηὰ πὶ ππηεγαΐ δα- 

τὰ, 4048 ἴῃ 1Π|Π΄ Εχρεάϊίοπα Ρεγαρτανεγδηῖ, τεσίοπαμ, Ηἰπς 
ἴδῃ οἰ] ρίτωτ, δἰίχαοι (4]τ6πΔ δηΐῖς ἤπεπιὶ πιεηῆδιιβ ΕΧρεά!Ἰοπεπη 
εἴἴε (αἱοερίαπη, ἢ ρτοχίπιο Αὐοποηΐς, εἰϊαπυπαπι πηθηιβ οδειιηΐς, 

τοάϊγεπί. Ἀυτίαβ, πος ἀππὸ [] 4ηὸ πιεάϊο δὰ τλϊπί πλαπη εἰαρίο, 
ΡῬτοίδειι ἐμογιηΐ οροτίεϊ, αὐ ἀππὸ 110 Διτοποπίϊςο, αυϊ 4. ΟἹ» τὴρί8- 

15 Δππὸ τείροπερδαϊ, ρτοβοϊοογεπίαγ [πιὸ πος ἱρίο ροΐί8 Δῆπο 
7υ απο εχθαπίς, 4παπὶ Ἰξαπθητὶ ἱπουπίς, ΒΕ πὶ {ΠΠαΐαπὶ εχϊηάς 
οΟἸ Πρ πλα8, αυοα ἄπι48 ΠγΘηγε8 πηθπιογατὶς Αὐόζον ᾿Αναβάσεως, αἸίατι 
ποῦ τηᾶστο δἀπηοάμπι ἰητεγνα}}ο ἃ ορβάς Ογτὶ, αἰϊα πὶ ταγίαβ οὰπὶ ἴῃ 
τεσίοποιη ϑ6. 8 Ρογνεπηεηί, ἀϊνογίᾳ8. ᾿ηνίοθπι, εἰς τ] ογαπῃ 

οοτίε τηδηππι ἤραϊῖο ἀπ Π|18. Ἐταΐ αυϊᾶεπιὶ ἀπηὺβ 1|1ς, ῥγοὸ Ογοῖ 
αἰτίαις γα οπῖ 8, ἰαπὶ ΑΤιϊοῖ, χυαπὶ Τιαοοηϊοῖ, τη ἐπηαεῖι5, 
εἰ πηθη πὶ ᾿γοϊπάβ 14. {Πἰ ρῥγοϊπάθ ἰοΐα Ἐχρβάϊῖο πηεπήμπι ἔμ- 
εὐ ποῦ 15. ἰδπίππηπηοάο, [εξ τό. Εταΐ ρόγτζο, οὰπὶ ἴῃ ϑευϊῃΐβ 
αἰ οπαπὶ γεπιγοηΐ, (δου ἀδα Ὠγεπηῖ8 Ἰηἰτὰ πη. Μετγεραπὶ οηΐπὶ {Ὁ 
ϑοῦιῃς, ΡῈΓ ἄμοβ. ἔδγε τηεηΐδβ, ῬυϊπιΟ δαΐειη πιεηΐδ, χειμῶνα ἤδη» 
εἰ ἐξοιπάο πηεηίς δὰ εχὶτπὶ νεγρεπίς, μέσον χειμῶνα οεηΐεί Χεπο- 
Ρθοπ. [114 ῥυϊπιο τηεηΐ8 Ὠγεπ8}} δὰ ϑευΐπεπη νεποτὶπέ, πιεπίς πἰ- 

ΠΛ Γα Αἰῖδο 7. 1δσοοπῖοο δαΐεπι 4. ϑ8ὲὶς ἱπίογι Τὐχρεάϊτϊο, μος 
᾿8Ώπὸ Αἰτῖςο, πιεηΐς 4. Τδοοπῖσο δυΐθπι σ. αὐ αἰ τἰπηὰπι ΠῚ Ὸ πὶ ῥτϑο- 

ὙΔΙΦῚ Πρδτῖῖ τηφηίδπι ἔα ῆς ὰρροπαπηαβ, Θυοά ἢ δὰ {ξουπάμπι 
᾿γδτη δ τηθηΐδπι σα] αι πὶ Ῥργοάποαπηβ, 480 ἃ ϑευίῃς ἀποίεγίηϊ, 
εἰαρίο 1] ἰςεῖ.; 74 πὶ Ῥϑ]ο (δτῖον 116 ἔμοτγῖε Εχρεάϊῖο, 56ἀ ῥγίογεπι 
ΘΙ Ό] πὰ νου! ἢ Π.}]Π]ογθηὶ εχ Π πο, αἱ Πιρρυϊαιοπετ “παῖ Α αδζοτ, 

τηοΧ 1||0 τεπρογε, 40 ἰπ Τ Ὠγδοϊα πη νεποτίηΐ τεάπιοοβ Οτεεὶ, [εγπιὶ- 

πατιῖ. δὶς δηἰπὶ ορίϊτης Ἄοοηΐαϊοεταν ΗΠΠἴοτῖς, αὐ Παϊτίοπεβ 11145, 

4.88 ἀπΐθ ΡΠ (Ὡρεγαΐαβ ἰγαάϊς Αὐέϊοτ, οοπῆςετο ροῦει Ογτιβ, 

εἴ ἰδπηθῃ ἃηΐς Ὠγοπιετα ΡΌρπατε, Εταπί ῥγρίοτγοα, πος εοάςπὶ 04- 

.τἴο, ἴτοϑ Πιασεἀοοπηοη]ογαπη ΝΑνάγοῃὶ, δ ηλῖι5, ου] 5 ορετα, ἴῃ ἔχρεο- 

“αἰυϊοη δ Ἰηϊτῖο, Ογτγὰβ ἱρίς υὔλι5 οἵξ ; Απαχίδίμβ, φαεπι, οατῃ ΒγΖδπ- ἢ ἘΝ “0 τὸ 



χανὶ ΟΗΚΟΝΟΙΌΟΙΑ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΕΑ. 

- ἔπτη ἀρρυϊῆξεπε, ΝΝΑνατο πὶ τορογετέ Οὐδοὶ ; ἐξ ῬοΪα8, ααδΡΉ 
οἰἀπαχίδιο Ταβεξζαπι αὐάϊνοταπξ, ἀπίεα ἀπᾶτα ϑοα τὶ δα] απρογεπίυτ, 

Ἐπετῖς ΝΝανασοῆϊα, ζτὴ ποπ᾿ Βεηπὶ5, {πὰ ηπια. δῖα ἰαπηθῃ ποοεῖξ 

τς ἀγαῖ, οἴ δαπηΐαπι, εἰαρίο, φαϊάεπι ἴεπηροτο, απέξα ἰαπτεπ ἡπιᾶπη ἀρῸ 
φυϊῆει Βυσοεῖοτ, Δα]αΐοτεπιη Ππαραετὶς Ογταδ, ὕε εἴίατη. ποπάππῃ 
Τυξοεβοτγεμ Απαχιθῖϊ, {εὰ ἀς ῬοΪο εἰτ8 Τασςσεῆοτς, (αὉ Ατιβατοῃο, 
1 εοάετη ὅππο. Παςοπίοο Ἐαγπιοίϊοβ Βυζάμε! ἀεῆ ἀπαϊοβ ἀρραϊέ- 

᾿ς φαῦ) ἑδτηδπὶ ἑδηξα πη πηοο δοοϊρετεπὶ τεάποὲβ ΘΟ οὶ, Απηὶ οετίδ 

ἢ, 4.---6. 

ἵ,, Πί, ε. 2. 

τοηϑαΐ, φυοὰ ΤὨϊπιῦτοπ, οὐΐ Δα Ῥτονϊποία ἀθπιαπάαϊα ἔιογαῖ ἃ 
Τιασεάδετηοηιῖβ, 1Π}ο5 ΡΟΣ ἄθχοβ ζάτη τηθηΐε8 Ἔχρεξζατις, σα τι ἃ ΘΘΌ1ης 
αἰ δεάετεπί. Ῥυίτβ δυΐοπι ἱρῆ ἴπ Αὔατα ρεγνεπεγαηΐ, αθᾶγῃ ἀΡὈ0ὲ}- 

αι 

ἤετεῖ ᾿ρίς ΤὨϊπιδτοπ. Ἐξ ρυϊογίθιιβ. Ἐχρεαϊεϊοηΐβ πιθηῇθυβ ρύοθτοῦς 
Ἐϊσπὶ εγαΐ σὰπῇ Ἀερε Ατίαχεγχα Μπεπιοπμδ, εἰ οἰαάεβ Ογτὶ : 8. επΐπὶ 
τηεηΐδ5 αὖ {0 Ῥγαθο ἀρραυΐας Αὐέϊοτ ᾿Αναξάσεως, εἰ 45. ἀΐε5, 
ἀπῖεα ἀπαπὶ ἀἰοοάετεπε ἃ (οί γοτῖβ. ποά ἰβπηθη ἔδδιιπι αἰϊαδοι 
Δοτιαῖϊε τηεμεθιιβ απίθα, αυιᾶτ δα ϑειι ῃο πὶ [8 δοπέδτγεπε. ϑὶς ἀπάθ- 
ἅπασαο σοπρταα εὐ ποῖῖγα ἤδοο, ἢἱ ἔ]Π]οτ, ΟΠτοποϊορία. “οηε 
ἰσεγτέε ογγᾶτε νἱχ ροϊαπιβ, Ἱποῖρὶϊ : Ἔχ δὲ τούτου εἴο, 1. 1, ὁ, 2. 
αι, 26. ; 

ΧΙ, Χοπορῆ. ἀπηὰβ ςοαρὶς ΕἸὰρἢ. τ. Ματί. 26. 70]. Ῥεγ, 4314. Υ. Ο, γα. 
354: δηῖς Εροοῖ!. ΟὨτ. νυ]. 400. ΟἸγπιρ. 95. ἐ, Ἱποὶρὶτ : Περιόγει δὲ τῷ 

᾿ς ἡναυσῷ φαίνουσι «ἄλιν εἴο, [. 1ϊϊ. ο. 2. ἢ, 25. 

᾿ δεσαπάαθϑ δὶς ΒΕ} ἴῃ ἘΪοοβ. ἀπῆϊ8 οἵδ, χιο, πονὸ ΕἸ Ββογογιηι 

«ὥξοτοῖο, Βεϊ πὶ ἄεπυο (οορίαπι οἵ. ἩΗΐπὸ δαΐοπιὶ πὸ ἱπερίδ 
ϊοάοτο ξαοτῖξ ογγοτίβ ὁοοδῦο, ααοὰ ἐδουπαϊ ἀππὶ ρεῖα {|| ρτῖ πιὸ 
«ΒΟ δηπο ἀρροίιοτῖε. (ὐομλϊτο8 σοτίς 1,ποοἀδοπηοηϊοσα πη, εἰ ξαόϊα 

αἸϊὰ μος ἀππο, ἀδηλιπιὶ ΧοΠΟΡΒοη 8.2. Ἰερίπιιβ, φυα!ῖα τ. Πϊοάοτὶ. 
Ἐπ πιη πξον αἰτοδίᾳας δὰ ἀγθοῖι ἱρίαπι ΕἸ ἄδην ρτορυθαην, ψαθηλ 
Ῥτπιο δῆπο οὐδ πες φυϊάοπι μοι ῆς αι οἷεπάϊπηι8. Ἡΐς ουπὶ 
{εοῖθξεε τοχ Αρὶβ : ἱρίμπι τεσοηῆς ἐγαάϊε Χεπορῆοη. ϑὶς ταπιοῆ ἂς 
Τγῆρρυμι Ηατγπιοίϊοαι ἴῃ ἘΠΙὰς το! φαοτὶι, φαΐ τὸ μὲν λοιπὸν ϑέρος 
καὶ τὸν ὑπιόντα χειμῶνα τερίοπεηι ναανοτῖς, Εδοῖϊς ἐπίς Πρ νὰ, 
ῬῬυθά ἴ ἴῃ. ἘΠ’ ἀς τοὶ δεῖθ ΠΠυπὶ ρυϑο ας Τυγῆρρύην, ϑίο οπὶπι αἱξ 
Ῥυοάοτιο, Ἰζερεηι Ἰυασοάἀδοπιοηίοτγιιπ), ἤδη τοῦ χοιμῶνος συνεγγίξοντος, 

ἦυἴ ρεΠάϊατίοσγαπι οορὶ δ ἴῃ ΕἸ άς τοὶ ἰδεῖ, {ΐς αὰ Πίθετπα οοη- 
ἀμ Π[ἔ, εξ ἐν Δύμῃ παραχοιμάσαι. υοΐ γόης ἀππίαχαϊ Ἀρρτο- 
Ῥἰπαυδηῖς μος ἔδοογίς, ἰηάς οοπϊας τοὶ αυδπὶ ἔα 8, ργαθῖοῦ ΠΥ ΘΠ. 6 ΠῚ, 
εἰἴαπι «ΤΠ ἴταιἰ9. ραγίετη. αἰϊαυαην, αυὰ ΕἸ άδπὶ ἀἰτίρυοτῖηι ργπαί- 
ατὶΐ : εἰ μος ἀππὸ μοῖϊα πατγατο Ὀοάογαπη, αυδὸ ἐσουπὰο Πυ}ὰ8 



ΟΗΚΟΝΟΙΌΘΙΑ ΧΕΝΟΡΗΌΟΝΤΕΑ, παν 

ο΄ 4λε}Π} δηδο (εαταν αϑῖα Χεπορμοπ. Οδίδγψανϊε ρότγο Χοπορβοη 1. ἢ, ο, 2. 
ΟΠ δος ἅππο, Κερεπι 1υπροἀππιοηϊοταπι δὰ ΟἸγταρίαπι δοοοίης, “Ὁ 
᾿ς 4Ζονὶ ΟἸγπιρὶσ 4Δοτ σας, ποπιίης ῥτομίθεπέε, [Ἷἤπυΐξ, (οἱ σεέ, ; 
᾿ Οἰγπηρία μου δπῆο ξαϊῆς, υογαπι ρατιϊοῖρεϑ ἔπετῖπε νἱξλογεβ [,66ς- 

ἀροητοηὶ!, πε χυϊάσην 14πὶ αυάοηεῖθι8 ργοί θεῖε, χαὶ ἀπίς ῥγοιίθα- 
᾿ ργαηΐ, Εἰεῖβ. ΕΗ εἰΐαδι δπηὶ ποίὰ εἴ, Ηας ογαῖ, ἂἃὶ (]Π|οσ, οαπΐα, π᾿ 39. 

οὐ, Ὀτρ 118. ἴθ ἘΠΔῸ οοπῆίζας 8, ὸχ ἀεῖπάς [δ δηΐς “ΕΠ ἶδε15 ἢ- 
πεῖ εχ ΕἸ1άς Πιράμπχετῖτ, Νίδηιρε ῥγορίεσ ἱπάμοϊαα ΟἸγπιρίοταπι 

ος ἀγπη ΠΟ Θεἰεδγατὶ (οἰ 48, πα ᾿ρία ἀπηὶΐ τεπιρείξαϊο, τεθα8 αἰἱοαυὶ 
ἑ ̓ ὍΣΠ1Ο σέγεπα 5 πἰάχίπις ορροτιαπᾶ. Ὁ μ ἡ 
τς Ηοο ἰάπάσπι ἀππὸ Τυϊΐαηο, 1εἀ εἜχὲυηϊς, γενεῇ {απ Ογτῖ ἴῃ 
᾿ς Ἐχρέξάϊίοης (οοἰ! Ὁταοῖ. Νεῖηρε ἱπεὰπίς, ποὺ ταεηΐς ΤΟ] απι- 

᾿ πιοᾶο, νογαπὶ εἰΐαπι ἰεπηροίαις, ἩγΘπια]ῖ, ἐγ πηοεσι 111, φαθ Ὁ 
:Αὐταπηπὸ αἰπιη συν, νοὶ Πεσεμα τὶ ἐχοσηΐς, νοὶ ἢ Ἰηθυπίο [ἀπι||- 

ο ἅτ|ο, 7 υ]αποίαππο, Ν᾿ ἀσγοῦϊαπο δα μοπίὶ 3.955. {θίτον!8 πεηΐς, δἀ- 
Π΄ Βὰς οετίᾳ ΟἸΚΠΙρ. 9.5. ἀπποὸ τ. ΤὨϊπιθίοπς ἦαπὶ Ηδγπηοῖα: πιμπθ 
᾿ ὴ Αἴα ονξιπὶς, τρα Πἴ8, πο Αὐδῖοτν ἰφπταπιπηοάο ᾿Αναβάσεως, νε- 

ταπι εἰϊα πὶ ἰρίς ΧΘΠΟΡἤοπ ἰετ!8. Ἰοοαρ] οἰἰΠϊπιι5. εἴ, Ιίααυς Ὠΐς Ὁ, τ. α. 6. 
Δπηυ8. “ΤᾺ τΟ 8, Ῥγὸ πηοπίς Χοπορῃοηϊ5. [ἰ8 (ΟΠ οοῖ, αἰ 40 

ο (ΔΠηὶ ἴοτίε Τδοοηῃίοὶ ᾿πιιῖο Οδὶ, 1 5. ῥτὸ ποίιυϊβ ΤΑθῺ}15 Ἰηϊοτίε, Υ εἷ Ὁ. τ᾿ τ. 3. 
ΟΠ Ὁ εοὁ (α]ίετπι ἴεπιροτγε, ιοὸ ΒΕ πὶ ΤΙΠΒΡΒεγηὶ, Οἰνιταῖοβ Οὐὕθοαβ " 

ΤἸοπίοαϑ ἴῃ {εγνιἐαΐεπι να πα ϊσδῆεὶ, ἱπάϊχογαπί, Ἐδοὶς ΠΠῸ ἃ ΒΕ Πα πη, 

᾿ς πῇ πλπι8 δείποορβ 8 [18 ἰταδιδσεπέωγ Οταοὶ τοάποοβ, απ ΒΟ  ατα 
Ϊ τιδηϊοαπι ἴῃ Ἰρίατη Κεροπὶ ἀδοογηοπῖθαβ. Ἐπ δου ἱρίο ΟἸγπιρ." 
95. ΔΠπ0 Ἱ. εἴ Βεϊυπη ἀεπυποϊαϊαπι, εἰ τη  ἥιιπν ΤῊ θγοη ἐπι, δὲ 

᾿ς αΈνοΓίΟ8 ἃ Ογτὶ Ἐχρξαϊξίοης Οτοοβ ἀρποίοϊς οάοταβ. Οεῖα ἴΔ- 
 αἤοη ΤΙ ΤΩΡτΟ 5 οπιηϊᾶ Τδα αθητὶ ἀππὸ {υ]ἴᾶπο {τὶ ραθηάᾶ ἔὰπὶ 9 ὁ 5. 
ἘΔ ἢ, ῥτὸ πιοῖεὲ Ὑπυςγάϊαϊβ, α Ἅετα ἀππὰβ ἱπομοαπάμβ εῆξι, ἢς 

ΟΠ ἜΠΠῚ8 ΧἝΠΟΡΒΟΠ ΙΒ, ἰῃ 400 νεγίαπτυσ, οοτηπηιης ὩΪ 81] Βαθεγεῖ σὰ πῇ 

᾿ ἡ]1ο, οαϊ {ΠῸπὶ ἰπρπανπιιβ, ἄππὸ Τα]ΐαηο. ϑεὰ ΟὈ] τ εἴξ, αἴ νὶ- 

᾿ς ἀϊηχαβ, ρτίπιθον: 11 ἴαπὶ Αὐδοτῖβ, ἀααπὶ ΘΟΠΗΪ, ἴῃς ἀπηῖβ δ 
᾿ς Δεαιρείζαϊεβ εχ ροπαϊβ, Ἐπ δὰ τεοεριϊοσεπν {Π|4πὶ ΟἸγοποϊορ πη, 
08 δὰ Μαρηϊγαϊαβ ἀμηοβ ἈΠ Ώ8]68 οχίρεραῖ, ἱποαυίς ἀοἰαρίμ8 εἰ, 

Ὧϊ 741 ῬῈΓ αἰϊφαοῖ ἅππὸβ νἱἀϊπγι8Β. Εἴδς δυΐοτῃ ΗΠ ποτα Χεπο- 

ΟΡ Βοηιῖβ φαμὶ Πὲ ρτδοῖρας Το δεπιοπίογατα, ῥγοίμάς δὰ Ἐρδοτοβ, 
᾿ εἵ δὰ πη] [Δοοηϊοὶ 1π|τ18, τοΐετεπάα εἴ. 816 ἐτρὸ ἀείποερβ Αππᾶν 

᾿ς .1ε8 ποίῖτοβ ἱπίε ρὲ σαρίπιιβ, αἴ δὰ 1105 ἀμπο8 Τα] 8 ποβ Δηπο8 1.4- 
᾿ ἰροῃΐοοΒ τοΐδγαϊ Γιεόϊογ, ααϊ 5 σοροσὶς ἀπηιι5 Τδοοηίΐςιιβ, αμην β.ς 

.ΤογΌτη -Θαίζατι τη ἈΠΠ ΔΛ ΠῚ ΡαΓ8 Ἰοησα πιαχίπια δηπογαπὶ ἢϊ [8- 

"αὐοηζαπ), φαοα ἔδπιεὶ τπηοπο ε Πηοῖαῖ. Εἶος ἔπε ἀππο 18 {8 
ὑτθὴλ Παῦεγο, 6 ἀἰξὶ]8 τηδηϊθϊιπι εἴ, 65. επὶπὶ α ΤΒΪμηθτοης ἱπ 



αχτὴὶ ΟΗΚΟΝΟΙΟΟΘΙΑ ΧΕΝΟΡΒΟΝΤΕΑ, 

Ῥεείᾳβ σεῖςε αὸ [ΠΠ0 ἀεπιιπ ἰεπιρότε σοπροττηηί, ᾿ρίο πος ππιοηξηΐε. 

ἈΝ ς. 1. ΣΧεπορδοπηῖε, αὰο Ογτὶ Οταοὶ τοϊϊαυΐβ τς ΤΠ πη γοη 5. ςΟρ 8 οο- 
-. 6 - 7αηχοταης. Νίοῃ δαΐεῖι δηΐεα ὁ ΤὨτγαοὶα ἐπ Α ἴδηι νεπείαπὶ ἢ}, 

αύδπι ἄπο πιεπγια Πἰρεπαϊα (0 ϑευῖῃς πηογοϊῆςπί. Νες ἴβοῖε. 
απῖε Τα χααπιῖβ ἀππὶ [απυατίαπι ϑοαϊμοπα ἐρίατῃ Ἰανατε ροίεταηξ, τς 

οὔεπάϊπγαθ. ἐποϊρίαπε πες σοῆα νογοὶβ 115: Ἐπεὶ μέντοι Τισσα- 

ρον εἰς. “110. 111}. ς. «0 π..2. : 

ΧΗ. ων ΔΏΠῚ5 ἌΡΟΝΝ δῤεεὶυ τ᾿. Αρύ᾿ τᾷ. δ]. Ῥεγ. 4315. Ψ. Ὁ. Ν 
355. δηῖς ΕΡ. ΟἾτ. νυϊραίδτα 390. ΟἸγπιρ. 95. Σ, ἱποὶρὶτ: τοῦ δ᾽ ἐσιόνσος 

δἱ ϑέφους δίο, ΧἹ, ἢ, ον. 4. πὶ δι, 

το Ηϊς ταγίαβ ἀππαπὶ σοπίες ἰηϊεῖο ΤΉπον ἀϊάςο ΕΗ ζδτ15, αξ ἐχτπίπιο, 
Ζεηππεῆτῖβ, 4: α  ετο ᾿πῖθαῖ, Εΐης δυΐοπι ππαπἰ αν εἴ, Βε]- 

ἴὰπς ουπη Ε}εῖ9, ψαοὰ ΟἸγπρ. 94. 3. οτίατη ἀρποίοϊς τοάοτυϑ ᾿ρίς 
ἀππῖ8 ΟἸγπιρ οἶδ {τ θ5. ἐπα δ, εἰ χυϊάεπι δὰ ἀππὰπὶ ΟἸγπηρῦ- 
δα 3. αὔεδζυην, τξ ΝῊΡ Βυ}5 ἀπηὶ αἰἱηρετοῖ, 81 δὰ ϑέρος ἰδπὰ- 

ἐτῖε ῥτορτῖς ἢς ἀϊξζατη, [8 3. ἀπηπ πὶ εἴξα αι αρίο νοις ΟἸγπηρίσιπ. 
ἸΝονὰρ επίπι οὐ ἢ 5 Πυίζα 5. τα το ἀμπ8. Ργοσβξάϊε ΟἸγτορίουβ. 

'8ἰπ ϑέρους ΠΠ|5 ἤπε ΒΕ Παπὶ σοπίοριταμπι ζαοτῖς, τα δὰ Δμπὶ [αοο- 
τἰἰοὶ πονὶ Ἄὄχογάϊα αι ἀυτατὶῖ. Ὑὶχ δεαΐθτη ογθά 116 εἰϊ, ταπγάϊα 8 Ὁ 

ἀττη 8 ἰοπηρεγαῖς {ΠΠ πη’, φυϊσαπαὰδ ἀδγηι τ. ἔαετῖῖ, 1,δοοαδοπιοηΐο- 

Ι. Ἦὶ. ς. 2. τὰυι Ἀεβοῦι, ΜΠ πυποῖυ8. Ῥαοῖβ ἃ ΤὨτγαίγατοο τηϑίατίου {Π1πὶ τὰ- 
π-. 30. Ῥτεῆεσι. Ἰίαημς ἂς ἥπε ΤΑϊπιθτοηβ, μοί 8. χυᾶπιὶ ΤΠ γον Π Δ δο, 
Τρϊά. π, :ι. ΧεθορΒοπίὶδ {1 ᾿ηιο ἔρεπᾶδ σεηΐδο, φαῖθιβ αὐ Βεϊ την μος 1.866- 
Ὡ. 19. 10, 

π. 21. 25. 

ΙΗ, ὦ, 
π, 4. 
Τοια, , ς. 

5, 6, 

ἀπτηοηϊογαπι πὶ ἘΠεῚ8 κωτὼ τὸν αὐτὸν χρόνον [ΠΠδ, αυο ἀς ἰηάα- 
εἰΐδ' εϑῖε συπὶ ΤἸΠαρθετης Πρ νον ] ὰα9. ΝΝΌΪ]5 σετὶς δῃηιβ, 400 
ἔυεγίπε ΟἸγπνρία, ἴῃ εἰ απ Ἰλ τον Πα: οδά τς Ὀοηποπ Ἡγπιοίπίατη, 
ἀυδίοτη 78 πὶ ν᾽ ἀϊηνυϑ ἐρίωπε ἰππογο Χοπορδοηΐςηι ἱπ Βεῖϊο 1,4ςο- 
ἀπετηοηϊογωπι οὐπν ΕἸεῖθ, ΝΝοο ροίογαι {τἰθῆης ΒΟ] απ ζΔ 118 σοη}- 

πιοῶς οουίοπαϊ οὐπὶ Ργρίοξϊαγα ἀππίαχαϊ Ὀϊοπηὶ, Νες αυἱοσαυδιη 
(λοὶ παδυεγῖς ἄς υ)θ ΒΕΙ ΠῚ οὐπὶ ἘΠοῖ8. ἰοπηροῦς ϊοάοτυϑ, ἢ ἐΐα 

Χεπορθοη ἱπίς Π ραίοτ, Ἰναχίαβ ἐγρὸ ΠΠ πὶ ᾿πιςΠροινάα πὴ ἀΥθ τον, 
αἱ ΒεΙΙασν ΠΠὰ οὐπὺ ἘΤεῖθ δοάθπη ἰεπηρούς οοπηροίταπῃι Γαετὶξ, 

ἀπο πονυπι {ΠἸυὰ ἐχατγίονι τ οὰπὶ ΤΙΠΆΡΒογης. ΕἸου οοτίς νο "ἴδ 

δοιίεο Χοπορδοηι δ Αὐδζοτοηι, ἢ τηΐπιι5. ἰάςπι νοϊ μογὶς ἐρίς Χοηο- 
Ῥἤοη, 

Ἧος εὐρο ἀππο, υἱ απ ἀἰχὶ, Τ ἰμγοηἶβ οὐπηΐα Παϊποηάα της. 

:. Ῥήπιασι ἀπηΐ ραγίομπη. οΟἰ ἢ σεηάο δχογοίταὶ ἱπηροπαϊι, πιοάϊου πα 
επΐπὶ Γεσαπὶ ἀυχογαῖ ὁ Ῥεϊοροηηείο, [τυ οχ {ὕὙὈϊ 08 ἰαρἀοτγαι!8, 
ἀυδταπι Ῥαϊγοοίπἰαπι Τα σορογαπς Ἰυπορα:πιοηὶ!, μονας ὁγᾶμὶ οοπ- 

{οτδοπάαυ σορία;, οἱ τοάυσοθ ας Ογτίὶ Ἐχρεάιιίοης αὐτοὶ ῥυδοπη 5 



ΟΗΚΟΝΟΙΠΟΟΙΑ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΕΑ, καϊκ 

Ἢ ζανϊαπᾶ!. Πμπὶ [τ αππι τοερ δε Ἔχοτοίταπι, (ς ροία8 ἐπεῖθα- τοϊά. 
ἴα, ἀπάτη ΤΙΠΡΠογπεπι σρραρπαθαί, Ααόζαβ νἱτίθιιθ, πιαϊογᾶ ἵν. εἰ ἢ. 7. 
᾿ φαΐμς, ὕτθεβ αἴϊαιοι ρατεῖπι υἱ, ρατεῖπι ἀεάϊίοης, οοσαρανίτ, Ηξς 

Ὶ ςετῖς ἀππύτῃ παπο, αἴ πιοχ νἱἀθἰπηλα5, ἱπΐερταπι οἰ νς νιάεη- τλαμτον 

ο ἴοτ, Ναναγοθιβ εγαῖ Πιοοεῖον Απαχιδὶῖ ῬΟ]υ5. ΡΩΝ Ἑ, νυἱὶ, 

ο΄ ΣΧΗΠ, Χεπορῃ. ἀππαρ οαρῖς Μαηγος, τ. Ἄρτ: 3. 70]. Ῥεῖ. 4316. Ψ' Ὁ. Ἄάτν. 
356. ἅπις Ερ. ΟἾγ. νυ ξατετι 398, ΟἸγπΊΡ. 95. ᾧ, Ιποὶρίς; ᾿Εν ᾿Εφίσῳ δὲ 
ἤδη ὄντος αὐταῦ εἴο. ἵ 111, ο. 1. ἢ. 8. 

Τοτου Πα [πσσεβίήοποπι ἐγθυϊε Ἡτοάοτιιβ Βυ}5 ΟἸγτηρ δἰ 
ΦΠΠΟ 2. ϑεά ροίυἱε ἔάτη Ὠπϊς ἀππὸ Τυ]14πόὸ, αἀπᾶπὶ Πιρεγίοτὶ τοπ- 
ΟὕΤΤΕΓΕ 18 66 πὶ δηπὰβ ΟἸγτρίουθ, ἘΠῸ]ς δυΐοπὶ ΔπηῸ ῬοΙΙῸ8 ζπο- 
οεβϊοηοτα ΠΠδπὶ ἐγ πᾶᾷδτη εχ ίτηο, γον ΠἸάαττ αἷς ΜΝ, »" «. τ. 

᾿ Σεπόρθοη, ουπὶ εχ Ἐρμείο πονδηὶ ἱπ Ὁ δτίαπι Ἐχρεάϊεοπεπι ρᾶτα- ἣν 
τοὶ ΤΕΙΌτγοη, ἐν ᾿Εφέσῳ ἤδη ὄντος αὐτοῦ, ΗἸ Όετπα, πὶ ἔΆ]]οσ, ἱπ 

᾿ Ἑρδιείο Ῥγονί ποῖδ Μίβίτοροιὶ ἀεῆρπανϊτ, εἰ πονάγα ρτοίϊπάς, Ψ γε 
 ἐπουηῖς, ἱπ Οδτίαπι Εἰχρεἀϊοποη. Ἐΐας νετθα εἰοΐδεπι εἰἰδτι ἐς 
Βεγ Πα 1114 τεϊαϊεγῖπ : ᾿Ἐξυλεύετο ὅπως ἂν μὴ, ἐν τῇ φιλίᾳ χειμά- Ὁ, ἢ. π᾿ τ. 

ζων, βαρὺς εἴη τοῖς ξυμμάχοις ὥσπερ Θίμξρων. Τηπυῖς πἰπηΐτιιπι, Πδπο Ὁ, ἱ, αὶ ᾧ. 
᾿ς ρδυΐατα ἐυϊῆς, ον ΤὨΪπηΌτοη τενοσαγοῖαγ, ψ γε δπΐτῃ φέλνια ἐτγδηΐ, 

γεγο ξυμμάχων, ἰθεγπα 114 ἘΡΠεῆπα, εἰ ἴθ ἔπε ροϊζίυ8 4φυᾶπὶ ἰδιτο 
᾿ Ῥχγαϊεξεύτα, οὐπιὶ νἱχάμπι εχθγοϊϊυτα Βαθογοὶ Βἰ θοτγηΐβ ἐπ Ὠοθίοο 
ΠΟ οεοαραπάϊθ ἰάοπευῦν, ἘΕτ ἀς {ΠΠ15. Τροτο Π 4δ: Ἰοχαΐξατ Β δοτηΐβ, τι φ. το. 
Ν φῦξ Ῥσίπηαπῃ {Π 18 αἀπηπι ται Ἰοπῖ8. ἀππὰπὶ ἐχοϊρίεθαπε, ἴάοτι 

Ρταίετοα οἰεπάνπι νεῦρα 1118, αὶ Ογτὶ Οτδοὶβ ΡΟΝ Ρτὶπιὶ 

Τότ ον ΠἸΔδς Δ Πηὶ ἢπε: ἡ ἡμεῖς μὲν ἐσμὲν οἱ αὐτοὶ νῦν τε καὶ «ἔξυσιν' Ὁ, ἵ. απ. 7. 

ἄρχων δὲ ἄλλος μὲν νῦν, ἄλλος δὲ τὸ σαρελϑόν: Ἐπ ΔηπῸ πὶ ἀπίσυζη, 

᾿ς οἵ αἴϊαπι ἃ ῥτίπιο Τεγου 28. ἀππὸ ἴεπυ εξ ΤΊ σοπεπι, πᾶς 
ον ΣΔη εἤυπὶ εἴ, 

ΧΙΨ. Χεπορῆ. ἀπῆυβ σαρῖς ΕΙΆΡΏ. τ. Ματ, 22. δυϊδπε Ῥεηοάϊ 4317: 
ν΄ Ο. γάτγ, 357. δῆῖς Ἐροοῦ. Ομγᾶς νος. 397. ΟἸγπηρ. 95, ἃς, [ποίρίτς: 
Ἄμα δὲ σῷ ἦρι πορευόμενος εἴο, 51. 1]. Ο, 2. ἢ, ὁ, 

ϑεσυπάμϑβ ἢϊς Τλετον 4: ΕΤατπιοῖῖ: ἀππὺϑ ε. Η!θετγπα ΜῊΝ ἱπ τ. 2. 
ΒιιΠγπία {Ἀπ ἀοοιεταὲ πιρτα Χεπόρῆοη. δπι πονὶ νεπίμηϊ Ἢ 
ϑρατία ἐσίσκοπον Ἔχρί ογατυτὶ, ἀιοτηοῦο 8 τε8 Αἴ διαθετεπε, βπ|}}- ἢ, 6. 

᾿ς 48ε ἱπάϊοδης, Πετογ Πα» ἴῃ ἀππαπὶ ἐσιόντα [τηρετίυπι εἰἴϊξε Ῥτοτο- Τθϊά, 
ο βαΐυπι. Ιπ ἀπημηὶ {οἰ]ϊοεῖ, οὶ Βος γετς ἱποβοδηάιβ οτγαζ, Ῥτὸ 

᾿ς ἕογπια τυτίυβ ΤἈυογάϊάεα, ΗΠ πο πιο! ρί πιαϑ, ἢ ἴῃ τπογὲ ζυϊῆς, αὶ 
Ἄγε ἀδπιαπι τείσιγεηὶ ρεγαιηαιις ἀεσείοτγεβ, ἀπ ϑαςοείοτεβ ἢδδ]- 
ἐστὶ οἤξπί, ποπ δυΐεπι ἱρίο ἀπηὶ Συδοοηϊοὶ ἐπι τῖο, φὰο ἀεῆσπατὶ υ- 



Ώ. 8,9. 

ἢ. 10. 

Ὦ, ΣῈς 

π. 12. 

101ἀ- 

Ὦ2 11. 

2). 19. 20. 

6. 11]. ἢ. 1. 

1014, 

3. γὴν βασι- 
λείαν νιωφὶ 
παροιληφό- 
τος, ΡΊὰ- 
ζἌτοῦ, Αξε- 
Π|λο, 5 

χχχ. ΟΗΒΟΝΟΙΟΟΘΙΑ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΒΕΑ, 

ΡΙυγίπηπ (οΙεθαπί, Τιγίαπάγαπι ἰαηηθῃ νἱάϊπιιθ, πα αυ]ά6η1 ἐχρε-" 

ὅϊαίο γεγο, Β6|1ο ᾿ρίᾳ ἢγεπιθ, ργοθο ἔαία! ἤποπι ἱπηροίαῖο, 
Ῥαέιῖϑ εγρὸ οὰπὶ ῬΒαγηαθδτο ἱπάιτις 185, ΗΘ ]οἤροπίμτη οἰπ οορ 5. 

γα} οῖς Ῥεγου Π1 445, δὲ ΤἬταοσίοαηι ΟΠΒοτίομθιη τηυγο ἀπέϊο ται-, 

ἢ, Μυτὰβ ἀπὸ ἠρινοῦ χρόνου ξοϑρίιι8 πρὸ ὀπώρας Δο(οἰνιυτ, Ἄ γε. 
ΕΥΡῸ ἐγα]εσαγαῖ, Νοπῖρα πιεηίς Μίατιϊο Τ7]ᾶπο, ὰπὶ τονεγιβ 
ἴῃ Αἴδπι, οδίδαϊε Αἰδτηθαπι Ῥεῦ 8, πιεηΐίδβ, Εἴς (ΟΠ ἰοοῖ ἀπηο- 

Τα] απο δὰ εχϊξυπι νογρεπίς, εἰ ΟἸγτιρ. 95. ἅππὸ πὶ 4. Ταπὶ 
ἙἘΡΒείμηι τενογίαβ, τηαπάδίατῃ δοοῖρὶς ἂς Οατῖα, ΤΙΒΠΑρΡἢοΥπὶβ τερίο- 

πε, να ἴϊαπάα. Ἐοάοηησιῃς ἐφροτς ἰάςπι οαπὶ 10 ἐχεχαϊίις ῬΏαγαχ 

Νανάγοῦυβ. Ηξςξο οετίς ἐςααεηξὶβ ἐαἴἶς αππὶ 70] 18π|, ρμοΐδ ᾿πιταπι. 

ἀηπΐ Τιδοοῃϊοὶ. ζυϊῆς, ῥγοάϊέϊα οἶεπάϊς οὐἤάϊο, Εἴος ἜἐγρῸ ἅπηο,, 

Ροίξ Οἷϊ. 14. ιο ἴηἶνῖξ δππὼβ Ταοοπίουβ, ΝΝΑνάτοὶ πλιποῖς οὐαὶ 

πδῖὰϑ9 οἷ ῬΏαταχ, Τὰπι ἱπιΐδα οὐπὶ Τιδαρθογης Ἀφριαχας ἱπάὰ-" 

Μετὰ τοῦτο εἰς, Νίϑῃηρα μοί μες Πογου ας Αξἰα Ὀιοπηϊᾷ,: 
48 ουπὶ ΒΕ] Ϊο ἱπ ΕἸεοβ. ἰσίςπηὶ σφοηζϊς πο δἀπιοάτπι δοοιγαῖα 
Χεποόρβοη, Αρὶβ ἱροϊϊογαπι οχ ΕἸ 4ς δεκώτας ὨςΙΡὨ 5 βου Ποϊογα 

Ταπιιῖθυβ ἱπιρεπάϊς, τος «πίη, πὶ ἔδ!οσ, γόος ἀποθύσας ἀεῆρπᾳ- 

υἱὲ Αὐέϊοτ, Ἀονετίαβ, Ἡγοθοα φορτοίαν!ξ, ϑρατίς πιοτίπυβ οἷϊ.. 

Τὰπὶ ἀομημπὶ οχ ἰπ {ΠΠΠ|π|8. ἰοσιπὶ {υβ]οϊζυτ, ποῦ Τιροι γοδίἀο5. 

Ἀ]ΐὰ9, (ξὰ ἐταίος Αροῆϊαθβ. Ηοος οετίς μυΐμ8 ΟἸγμπρίαδὶβ 9.5. 

ΔΠΏΟ 4. Νεοάιπι επὶπὶ ἀππὰπὶ ἱπ τορῃο Θοχρίονιἴς Χοπορῆομ 
τοῆαῖαν ΑΡοΠ] δι πΊ, οὐπὶ ἀείογτγοίασ δὰ Ἑρῃογοθ σοπ)]υταιο Οἷπα- 

. ἀοηΐ8. ϑοαυϊζατ, Μετὰ ταῦτα ΗἩοτοάαπη ϑγτασυαηαηι ἄς πονδ5 

οἰ ἀρραᾶγαῖα ἴῃ 1 ασοἀοροπιοηΐοβ ἢ π}}} {τ τηοπυ ἔς ΤΊ ρΡΠοτηὶς 
Κορ σοη ἢ] 118. οἷαπὶ ἕλϑϊο : αι οδτπία ἔπους, οὐγ ἴῃ Αθαπ,,. 

1,γίαπατι μογίαιυ, Ἐχροάἀϊτἰοποπὶ {σε ρογὶς Δοφῆαν5. 86 αν Δῃπο. 

ΟἸγ Ωρ. οὔ. διάδασιν Αρεῆ]αὶ παϊαϊς Πιοάοτιιβ. ΙΝ ΠΙ δαΐθαι ἵπ τοὺς 
εὐηΐς, δῃ δχοιπία, ποὴ ἀοοεῖ : ΟὨΠῚ ἰδηηθη ΔΠΠ.ΠῚ [0] Δ ΠῈ1ΠῚ 

Ρτογίῳϑ δα πὶ ἀρίσποὶ ρατθ ἀππὶ ΟἹ. πιρὶοἱ ρεῖου δὸ θοὸν, ᾳυθπὶ ἐταῖ: 
οί παίατα ροϊοτίογ, ϑοὰ ἄρτι ὄντος αὐτοῦ ἐν τῇ ἀρχῇ Τατηαπὶ 118 πὸ 
ἂς Ῥεγίατιτη ἀρραγαῖα ἐδ πιοπεῖ ἴπ Α σοῆϊαο Χοπορῆοπ. πὶ 
αυα ποίᾳ αἰΐα 11 ποπάϊιπι ἃ ΧΡ ]οιὶ ἱπ ορπο δαπὶ (118 αρίο οοῃ- 
νεηἷς, Μοχ ἰἀπηθὴ ὅπ:ο 1ξηυθηιὶ οἰεηάοηγι8, δὰ ἐπί εἰαην ροϊίι8᾽ 
Ἀηηΐ ΟἸγπηρίοί ἐροόϊατο (ταηἤταπν ΑροΠ] αἰ, ϑία δυΐοηι βοῖ, αὐ 
ἰηϊεῖο ἀηηὶ 4. Βυλιρ ΟἸγπιρίαθ ο 5. τιογίααϑ ἔαοτῖς Δρὶβ, τως 
ἰφξιιίψυο ἰπ 4).}9 Ἰοοαπι Αἰ ροή]αιι, 



ΟΗΚΟΝΟΓΟΟΙΑ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΕΑ, χχχὶ 

ΓΝ Χεπορῆ. ἀπηὰς οοερίς ΜΌΠγΟΝ. τ. Αρτ. τον 58]. Ῥεῖ. 4318, Μ΄. Ο. ψ γ. 

358 ,8μίο Βρ, ΘΒ, νυ], 396. ΟἸγπιρ. φό. 4, Ππηοίρὶς : ̓Επω δὲ ἀφιπκνώμανο 

" τς πρίσθωρς 1νν ΜΠ 6. 2. Ὁ. 12. 

Ι τς, ἴῃς δπηὰπὶ ποναπι ἰεϊδιθκοδαιι εχϊ πιο : 8, πηοηΐε8, πη Αἰδε- 

μοὶ οδἤάίοης φοῆέϊ, ἃ δππὶ {ὰρογίοστίβ [0] 14πὶ ἤποπι δροοάετα ἢ. τι. 

ο΄ ῃρροοῆς ἐταῖ, Ὕετα επὶπὶ 78πι εοβρίο ζμεγαὶ ἴπ ΤὨγαοῖσα ΟΒεγίο- ἢ. το. 

᾿ μείο, ουὐὰδ Ῥγαίεγεα πηαπίἰοπεπὶ ἐρίς ἱπομοάνεγας, Ταπι ἴῃ ΑΙἤδπὶ ἢ. τι. 

τ΄ χοαγοτίιβ, Οἰνιταίεβ 4118. Αἢδ οδίεγαί, απίεα αᾶπὶ οὐἤάἀϊοπεια 

᾿Π ϊαπι ἀρρτεδοτοίατ, 1 Ἄογε αβεθιο οὐμβάϊοιοπν οστροτας, [πᾶς "ϑίὰ, 
ΑΙ 

πον μάν χϑίω, 

. 

 Ἐρμείατηῃ τορτοῖαβ. Ῥγοοῦ! δυθίο ὦ Βίθεγπα. Νέες ἴδης, π|Η ΕΪπ ἢ, 13. 

᾿ς Βεγηΐβ δϑί5, Πἰσυϊε Ῥῃαγπαρασο ΤΙϊαρμογποπι δὰ πονᾷ ἴῃ ὐτθθοοβ 

Βε]14 οοποίϊξατε, 46 πὶ ἰδτηεη ποπΊο ἔβάογαπι νυἱοϊαίογυπι δοσυίαϊ 

᾿ς Ἡοτῖοαθ. ΝΊΒΙΙ οογίε, οαρεῖβ Αἰδτγηὶβ, ἱπὶ ΠΠ]Πὰπὶ ΠΟΙ ]ς ἀρρτοῆας 

᾿ φῇ Πετον δε ; οατη τᾶτηθπ, εἰΐαπι ἱπ Ὦγ 6 ΠῚ ἔδερο ᾿εβαπηυ8 τερῖο- 

ο΄ μύπὶ ΠΟΠΙ τὰ ἀερτεδαϊίοπεβ. Τίδατο δὰ Ὠγεπηῖβ ἥποιη ἀυγαίαγοθ πὶ 9. 
᾿ ογαηῖ ἱπάμοία;, 4πι88 ρδέξτυβ ἔμεγαῖ, οπὶ ἱπ ΟΠοτίποία πα ἐγα]ϊςετοῖ, 
τ φὰπὶ ῬΒατηδΌαΖο Πογου 448. Αππὶ ἐγρὸ πουὶ Ψψὲτγε 1114 εγαὶ ἴῃ π. 12. 
᾿ς ( ατίδηι Ἐχροάϊτῖο, φαα πον 7άτη, Βυϊυΐαις ἀπηϊ, ἔδδϊα ἵππι ἰπ- π. 2ο. 
᾿ς Διυοῖα;, ἀυπὶ ἃ Βερο εἰ ὁ ϑρατία παποῖϊ ἀρρεϊ]εσεπὶ, Ἐπ πονὶ δᾶθο τ. 12. 
τ΄ 8πηΐ [πτρεγϊαπὶ αρροηῖς Πότ γ ἀδ6 ἀεπιαηἀδίνπι ἀφοτεΐαμη 1]υἀ 
᾿ς ἃς ἀἰτίρίεμάα Οατῖα, [ΙἃΔηὺς ἴᾷπε ἀοσεπὶ Χοπορμοηι 9 νεγῦα, ἐς 
᾿ς Βοποναήίῃ Οδτίατι Εχροάϊτρης Ἰοχιοπεὶβ : ἦν βαϑὺς ὃ σῖτος ἐν τῷ α. 17. 

᾿ Μαιάνδρου πεδίῳ. ϑερεῖς φηὶπὶ 156 οσφι υἱς ἐγαάϊε Ἰοηαβ, 481 ἴπ 
τ Φχογοῖτα Ῥοτγίαγαπη τα ΠΠταραπῖ. Ὑετγοπι πὰ εἴς πα φαϊάεπι ροΐυϊε 
ο΄ (δ δῆπο 0 [υἱΐαπο, φὰο ἐχρυρπαῖα ἴὰπε Αἴαγπα, υἱ γαπὶ οἴεπάϊ- 
ἱ τη8, Ἠδαὰς τηδηϊξείϊα πη εἰἷϊ, δὰ δ᾽ἴαπὶ ἤππο, 'π ηθοὸ νεγίαπηαιγ, 

᾿ς πημπὶ Τα απ πὶ ἐρεξϊατε πονᾷ8 1} |85. οαπὶ ΤΙΠΆρῃοτπς. δἴαισ 
ἢ ῬΒαγπβθβεο. ἱπάϊοἶαβ, εἰ ἀππὶ ςεγίς ΟἸγΥπιρὶοὶ 4. ποῃ ἱπεῦπεῖ8, (θὰ 
ο΄ δᾷ οχίταπι νεγσοηεῖβ. , Ηΐπς ἐγρὸ ἔδοῖ!ς οο Πρ ίτηιϑ, ἀπε ΟἸγτηρίδ- 
᾿ ἀἷε φό. ἰπἰκἴππι πὸ αυϊάςπι ροϊαϊῆς ἴῃ Αὔδπὶ ἀρρε!ϊοτε Αροίϊαυπι, 
[ Οίογαπι ἱπεαπῖε ἀππὸ Βυ)ι5 ΟἸγπιρί δ ϊβ τ, ΑροΠΙδπι ἀΡΡῸ δ 
᾿ ρΡτοβθαπάμπι οἷ, εἰ ὀγτοσεβ Ὠϊοάοτὶ ε Χεπορθοπίθ οογγσεπαϊ Πιπί. Χεπορῃ. 
 ῬΙυτίαπιν επὶπι ἀππογαπὶ ροίϊα ἰπ ἀπίουτη ἀπππν ΟΥ πιρίουτη ἐοπ- ᾿ς ἥωτῃ 

τς βοῆιε ἐπηρετῖτιι8. ΗΠ Ποτίατιπι νατίαγσαπι Ἐροοδατγατγηηιια φοπιμη {ΠὉΓ ἰπ ο. 2. 
᾿ Ῥιοάοταβ, Οὐπὶ ἐγρὸ δρρεϊϊετοῖ, ἱπδιοῖαβ ΤΙΪΑρΒετηὶ ἐγὶ πιείγεϑ Ο. ἵν. ἢ. 6. 

᾿ φοποοίπι, ἵπ αμΐθυβ. οδίογναπα!5 ΤΊΑρμογπὶθ ρεγβάϊαπι ὀχρεγίιϑ 
εἴ. Ηος πεῖηρε ἀγέϊε οομθτεῖ ουπὶ Ἡ ογία Βεγον}] ἀαε, αἴ, φιδ Ο. τἰ. πὶ, χοὶ 

δηΐρα σοποοῆεγαὶ ἱπάυςία8 Πρ γον 1648 ᾿ποεγεὶ τοτηροτῖβ, ἄσπι πιῇ" 

ἢ φἴαϑς ϑραγία νεηίγεῖ, εα8 δὲ ἰδγίϊαπι αἴας τηθηίεπι γαΐῖα8 μαθεγεΐ 

Ἢ ΤᾺ ἰρίς, Τωρραῖν, ἢ ἴα Ἰοφαὶ Πἰσεαῖ, αὉ ἙΡμοσὶβ αὐτοκράτωρ. ΕΟ, ἵν. τ. 6. 
᾿ ᾿αυϊάεπι ἱηἀυοίαθ 1188. ΑὉ ἰρίο Αρεῖϊλο, ἰεϊδητας οπιηορ, ἰηξι τα 



. 12. 

Ώ. 20. 

τ, 18. 

αχχὶϊ ΟΗΚΟΝΟΠΌΟΙΑ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΒΕΑ. 

ξαΠξ οδίδγναϊαβ : εἰ ἐν ἀρχῇ ἔαξιαβ ἰεῆαϊαγ 'π Ασεῆϊαὶ νἱία Ρία- 
ἰατοῆυβ. ϑεά νοτὲ ἱπθιηΐς ΒῸ]] πὶ ἀεπαποίαν!ε ΤΙΠΡἤεγπεβ, ἐπ 
Αἴ ἀϊοεάεγεηι Τ,ασςάφαπιοηὶ! : οἱ νἱος νεγία {6 σοπιροίαϊε δα Βε]- 

1. πὶ ἤτεπυς σοτεπάστη Αρείϊαιβ. Θαἷβ οἷ αὶ Πἰὶς ἱπάποϊατγιπι 
ἐτιπχεῆτιαπὶ ἤποπὶ ποῇ ἔβοϊϊς ἀρποίοαίς ὃ Ῥτοϊπάς ἐγίθιι8 ἰαπίπηγ- 

τηοάο, απηΐς ψ εγὶβ. ἐπιτΠ πῃ, πηεπῆρυβ ἱπάπιοϊαβ 1118 ΤΊΠΆΡΠοτηὶ 

οοποοῆδγαι 14πὶ Ῥτϑίδηβ ἴῃ Αἤδ, 14πὶ ουπὶ ἱρίο ΤΊ ΠΆΡΠετης σοη- 
ϑτεῖαβ Αροῆϊαυβ. Οαρις Ν εν ΠΠυ4 τπεηΐε ΤΠ δοοπῖοο 7. 4αεπῚ 

ἈΡΓΠ5. Ὁ] πὶ ἀϊς 9. σορ ες ποίϊγο ἀοσθῆς Ταθυϊ, Ηΐρς οΥρῸ 

ΔΏΠΟ Τ{]1|4πὸ ογηπίηο Ἔχεαηίς, ϑρατία αἰ ςοῇἤοτις, εἰ πὶ Αἤδπι ἀρ- 

Ρυϊετῖί, ἢ φυϊάεμη μος ἀπηοὸ ΟΥ πιρίδάϊ5 Εχρϑαϊ τόπο {αὶ σερευῖῖ, 

ηιοὰ ἀρποίοϊς Πϊοάοτυβ. Ῥιῖογ επίπὶ ἔποτὶς οροτίεϊ ἀππὶ ΟἸΚ τρί οἱ 

Ῥᾶγβ, ποὴ ροίϊεγίογ, σις ὟΣ ἴδπὶ τηοάϊοο ἤραίϊο ργθοοϊοσι, ΝΥες 
αυϊοχυαπι δάμας Βοῆι]ε οορίαπι, φαϊσααϊὰ (οπιϊαὶ ἐπ σοπίγαγ ἈΠ 

Ῥιοάοταβ. Εἰ ἰαπιθη εὐθὺς ΤῊΗΪΆΡΠΟΓΠὶ8. ρεγβάϊαπι υἱΐατη ἀοοεὶ 
ῬΙυϊΔτοῃυ8. ᾿ 

ΧΥῚ. Χεπορῇ. ἃππὺβ οαρὶς Μυηγοῦ, τ. Μαζί, 30, 70]. Ρετγ, 4319. Υ. Ὁ, ψαττ. 
359. ἃηϊς Ερ. Οἢτ. νυὶς. 395. ΟἸγτρ. οὔ. ᾿ς, Ιποϊρὶὶ - ̓Επεὶ δὲ ἐκεῖσε ἀφί- 

κετο, Ἱ. {{|, ς, 4. π, δ. 

Ιπάιυιοῖαβ Αρεπ]αὶ, εἱ τε οοϑρίο, ῥγὶπηᾶπὶ 1} 18 ἴῃ Ῥεγίαβ ἔχρε- 
ἀϊτίοπεπι Β)}8. δηπὶ Τυ]απὶ Γαϊῆδ, 1.πὶ ῥτοθανίπιαβ. ἡ" Ῥυϊοτετα 
Ἔγρὸ ἤδης Ἐχρεάιεϊοηεπη, ἴῃ Οατίαπι ἀεπυποϊαίαπ), ἱἰπ ῬΏΓΥ ΙΔ ΠῚ 

«ἢ 

τενογα ἐεοῖς, ποπάππι Βηυϊϊαῖα ἱπῆτιδῖυβ. ΕἸ τὸ πλεῖγον τοῦ ϑέρως. 
ἰηΐατηπῆς, Αὐδῖος εἰ ἰρίς ᾿]οάοσιβ, ἴα αἱ ὑπὸ τὸ Φϑινόπωρον, 

Ἐρδείαπι ἢϊ τονεγίιβ, Εῤ ἢν)υβ δηπὶ ποίᾳ εἷ, φιοὰ δάἄδις (Ὁ 
ε}08 1πηρετῖο Γεγεν Π!άδτ τηδπηογοὶ. ΧἜπορθοη, δάδυς. ῬΗαγασθηι 
ἸΝΝανδγοῆιπι ᾿οάογιβ, εηΐαας υοὰ δάμαρ: εἰ ραγιογῖϊ Τυγίδη- 
ἀεῦ, φαςπὶ ἃηηο, ροϊαυδπι πανὶ σανογαῖ, οαρίο, οὐπὶ Γα18 ας Οὐποὶ- 
Ἰῖο 1νδοοηῖοο 30. ϑραγιι18, τενογίοϑ τε ἴων ᾿ρίς Χοπορῆοπ, [1ἰὰ 
ΤΟΣ] Ἰοςῖ, αἱ Τυγίαπάτί νἱσοτῦν 14πὶ ἀείποορθ Τὰρρ] ονοτὶς Ἐοτ ρρ 88, 
“οὰπὴ ἤιο αυοαις, αἱ νἱάείυτ, ϑραγι!αἴαγαπη ἰτοοηατῖο, Οὐἴογαπι 
δηηὶ Τα] απὶ οχίτα ἀπ οοετίηϊ οροτίεϊ, νοὶ Τδαυιθη 18. ̓η 110 ; σα πῚ 
δηηΐ ]υ]αηὶ {αροτίογὶ 8 ἐχϊταὰ παν σαϊοησπι Αροη]αὶ Ππαιιου πηι. 
ἹΜαζῖυτίυθ ααΐοπι ζοίς σοητ δ ἴῃ ὨΐΡεγπα, πὶ []]οῦ, Αρ ἢ] δι, αἵ 

το Βαυοίτοπη οχροάϊγεῖ ἴῃ εγ Ῥτοχὶ πηὰπὶ: αυοά δἰΐαπὶ ἔδοϊῖ. 
ϑυρετγίοτὶ οηἶ πὶ ΔΠΠ0Ὸ διοταῖ, ἐχ δα μᾶτίς, Ῥεγῇβ ἱπηραταιίοσ. ΗῸς 

Ἀπη0 δὰ σροπὶ Ῥοτίαγαπι νεηϊς Οοποη, ϑεὰ 5, ΟἸγπιρὶαάὶβ, αἱ 
νἱάςϊατ, πο ῥγῖπιο, ΟἸα ήδη επὶπὶ ραγανὶτ, αι Ῥτοχίπια τοϊαὶς 
τηᾶτο τυοτὶ ροιΐος, ἰπαοΐε Οὐγηο] 5 ἸΝΘΡΟΒ ον 4. Πααὰς Ὥοη ῥτΐπιο 
ὐπὸ, ἂς νυ Πἰοάοτυν, Το 2, 



ΟΗΚΟΝΟΤΟΘΙΑ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΕΑ, ΧΧΧΙΣ 

ΧΥΤῚ. Χεπορῃ σαρὶν ΕἸΑρΏ, 1 Ματι. 19. 710]. Ρεγ, 4320. Υ΄. Ο. ψαττγ, 360: 
οἰ8η6 Ερ, ΟἿ, νυ] ρ..394: ΟἸγηιρ. 96. 5. : ἡποίρξια ἕν" τότε, ἐπειδὴ ἔαρ 
αὐπβογο τε μ. 6. 4:|5..16.}}1 
ϑεουπάαπ). ἄθης ΕΠ, ἐκύλτῃ ἈΠΉΠῚ πα μμὼ ςοηΐεί, οὶ 

7ᾶτα. δούς δῆηο ἱπουηία τηθπλογεΐυτ. τεάϊτυβ. Γγίαπατγι, 401 ἰαπηεη ἢ. 20. 

ΔΗΠῸΠῚ οαπὶ Αροῆϊδο ἱπηρ] εν 8. ἐγαάϊταγ : οχϊ πᾶς εεἰᾶη, αυοά ἢθο 
ῃονο ἵετο; ἱπῆτυδτυ5. Ἑηυϊίαῖα; ΤΗΪΆΡΒεσπεῖν ἔδία]} ρτοῆο νἱοο- π. 24. 
τε : οχϊπάς ροττο; φιοᾶ ποντπν Νανατοδαπι πος ἴα πε πὶ ἅππὸ ἰρίε τ. 27. 

Ριΐαπάτινηη πολ! πανοτῖς : εκίπάς ἀεηϊαίια, φυοὰ Ἰοοο Τυγίαπάτι! Ηδ- ἢ. 20. 
τὶρρίἄδην ἀείποερβ ῥγὸ σοῃῇἠιογαπι ρῥγϊποῖρα Βαθασγιτ. ἴτηο αἰ τε 
νε 18. δ επηΐππι. ΒΕ}} ἴῃ. Ῥεγίαβ ἀρηοίοϊ ε ἴὰ Αροῆ]αὶ Ἐποοτηῖο Χε- 
ΠΌΡΒοη ; ἀρποίοιξ εἰϊαπὶ ἰη Αρεῆϊδο Ρ] αἴατοῦτιβ. ἘΠ φυϊάοπι νετὶ- 
τι 18. νεβ σία ἴῃ. ̓ ρίο Ἰερίηνι5 Ὠοάοτο. 185. επὶπὶ ἱρίς τηεπιογαῖ 
Ἐχρεδιίοηςϑ, Π|ςεὶ πῸ]Π]οσύαιη πηθτηϊπεσιί, δ. ἱπιεγοοδτιης, Ὠϊθετ- 

πού, Οαρῖς Νεγ Οἴνης Γιαοοπίσαπιη Μαγ Τυ]δηὶ ἀϊς 18. 
πιθηΐς Πδοοπῖοο, 7... Νέες: ἀϊα ρμοῆεα. ῥγϊί πηι ἀἰ!διαπι εχ πιο : 
4: δηΐμῃ ἀἰς, εχ. αυο. ΠΟΙ ἐπὶ ἀρταπι ἀερτγεοάαιυ8 εἴ, ἔα" οοπῆαι 
ς Χεπορμοπηίο..-Τδάις ἱρίιην. αὔραις Ν τε, πες βἀπηοάαπι αβεέξϊο, π. 21. 22. 
Ῥοῆει,; πύποϊο ἄς Ῥγωὶ, ὀνεηια ἀοοερίο, εχ ΤΙΠΔΡΠεγηε πὶ ἃ ἢ. 25. 

ΤΙ γαυῆο οαταὶ ἱπιογβοϊεπάππι. Τὰτη ἃ ΤΙ γα, δοσερίο οοπι- 
τηεδία,. ἴῃ. Ῥῃαύπαραζαῃν ῥγοβοϊ(οτογ Αροήϊδαβ. Ηἰϊς πυποίαπι ᾿ἱά. 
δοοὶριτ, 6: Ῥαίγια. ἔαέξζαπι ΠῸΪ ροϊείζαϊεμη . ποπηϊπαπάϊ, 4αεπὶ νε]]εὶ 

ο΄ Νανδγοδαμ), ἘἸ]ΑΡΙΆ [οἰ] Ἰσεὶ ῬΏαταςῖβ ΝΝαναγομϊα Νοπηϊπαὶ ἐγρὸ π. 27. 
τς Ριαπάγαπι, Ὠχοτῖβ ἐταίγεπηυ. Ταὰπι οἰαξηη. ε ϑοοί 8. οοπίοτ δίς, Ο. 5. ἡ. τ. 

πὰς ΤΙ Ὠτγαυῖο5 Ουαςοβ δὰ Βοϊ απ σοποῖίαὶ δἄνετγίαβ ᾿μασεάδοπιο- , 
Ὠΐοβ, 40 τοὐοοατὶ ροῆεε εχ Αὔα Αροῆϊαυβ. ϑυςοεῆιε αχ δηΐπηὶ ἢ" 5: 
{δπίοπεῖα σοπδίιβ {Π|6; εαυϊυγαιο. ΒΕ] πη ἴῃ ὙΠΟΡΑπΟΒ ; 400 5: 12- 
Ῥογῖ δὰ δ] ατίυπι Γγίαπάογ. ΠΠ18 οοράεπι ΟἸγτηρ. 96. ἄππο 1. 
ἐγ υϊε. Ιοάοτιβ.. 8εὰ 74π| οὐἶϊεπάϊ πιβ Πιρογίουῖβ ἀπηὶ ὅπο, νεὶ 
δυ)ι8. ᾿ηϊτῖο, ας Γὰρογβιξεπι, σὰ πὴ ἴαπηεῖ ἰάδην ἀππιβ ΟἸΚΠπρὶ- 
ου8.2. Β}8 ΟἸγ πρὶ 418 οὅ. ἴδ ἤποην 1} 1.8, αμαπὶ Βα] 08 Ἰῃἰτία πὶ 
ἔιετὶξ οοτάρ!οχυβ, Αἀάϊς ῬΙαϊατοῦιι, α ῥταῖο δὰ Πεϊϊαπη, ἀμ πῸπι, ΡΙαἰδτομυς 

αν Ῥεῦς Τγίαπάεγ, (δ 9309. ϑ8α4ι18, ὑτὸ ποῖετὶβ Βγροιῃεῆθαβ, γδοῦ. 
δοουγαίς. Ἐγταΐ δπὶπὶ ῥτοθατη 11 δὰ Το τατη δπποὸ ΒΕ] Ρεϊο- ΤὨμογά. 
Ῥοπηοῆδοὶ 8. αἱ ε ποῆτα οοπῆδι ΟὨτοποϊορία, Υ΄. Ο. Ματτ. 330. το. 
Βὶς δαΐοπι 36ο. εἴ. Εξ φυϊάεπι δ πη18 ΒΕΙΙ, δίκα γέ εγε Ἱποιριαηῖ, 

ορίϊπιε τείροηδεπι ἀπηὶ Νατγτοπϊδηὶ, 4 ἃ 7απυδῆῖο. ΟἸγπιρίοο- 
ΓΆΠΥ ΔΠΠΟΙΓᾺΠῚ ΠΌΠΊΘΙΙΒ αἰϊάτη σοηνεηϊ,, ἀποά ρυρπαΐατη ἢΐϊ δὰ 

εϊΐαπι ΟἸγιηρῖίοο. ἀππο 1||ο, φαΐ ροβετίοτῖ. ἀπηὶ Ν᾽ αττοπίδηὶ ματι 
οοηρταοτιῖ; εἴ αυϊάετη Τγίαπάον ΟἸγτρίοο ἀηποὸ ροβετίογι ςεοϊαϊξ, 
αὶ μος ἄπο εταϊ ΟἸγπιρίδα 8 4. αὐ τποχ υἱάθθέπηιβ, ϑεὰ εἰ 4] 18πὶ 

4 

τα τὰν παῦσαι σαθινα,, τας ἘΞ 

πεν 

“τιν ιν ες πΕΦΕΞ ον 

γι τσ 



ὦ, 1.8, 

6, 4. π. τό. 

Ϊ,. ἵν. 6.1. 
Ὦ, 15. 

Πιοάοταν 
ΟΙ, 92. ". 
οἵ οό, λ. 

χχχὶν ΟΗΚΟΝΟΤΟΟΙΑ ΧΕΝΟΡΗΟΝΈΎΕΆΑ. 

. ποίδῃῃι ργϑρεῖ Χεπορῆοπ, Αἰ επί, Ραυΐαπίαπι, ργορίεγοα ἡυοᾷ 
{ γίαπιατο σοπίίταϊο ἰεπηρογε ποῦ ἐπσουττετῖε, οαρὶεἰ5 ἀαπηπαίαπι ἴῃ 
εχ! !ο πιοτίαυτη εἴς. Ηδσπο δυΐεπι Ρ] ΠΠοπαξιεὶ {ασοείπϊε ΟἸγτηρ. 
93.1. Ῥαυρπαῖϊε αὐΐεπι ἀπηΐβ 14. ἰταάϊξ ὨίοάοτυβΒ. Ηΐς ἀπηὰβ 
ΟἸγ τρί οι5 τὸ Ρσίογὶ ἔπ ρατίε δῆπο Ν᾽ ττοπίδτιο τείροπάεθθαι 346. 
4 4ὺο ἢϊο ποῆεγ 36ο. 14. εξ, ασουταξβίτηε. ϑεὰ ροίετγίοτὶ ροίϊιϑ 

Ρατίε Βυ)μ8 δηπὶ ἐχυϊανὶς Ραυΐαηϊαβ. Απηὸ επὶτῃ Οἰγηιρ. οὐ. 3. 

εχὶ απι 1185 αἰπρηδὶ Ὠιδάοτγαθ, χυεπὶ οἰΐατη δὴ ΟἸγπῖρ. 93. 1. 
ταῖν, τρίς υἱτοδίηθιε δρτιοίοῖς, άχψύς δοσαγαι μῆταε, ἵΝέες νἱάϊί 
τηϊετίπι, 404 πὶ αὐγάς τηοτίετη ᾿υγίαπάτι δὰ ἰεουπάμτη αἀπίς ἤπης, 
π᾿ 40 νεγίβπγασ, ἀππαπῃ ΟἸγπηρίοατῃ τοια!ετῖε, σὰ πῇ Ρτορίεῦ 1} πὶ 
τρίτη ᾿υγίαπαγι τηοτίεπι ἐχυὶαῆξε γαῖ Χοπορῆοη. ἘΕΤρῸ σετίε 
1υγίαπάγαπι ἱρίαπ) πος Ροϊβοτίοτὶ ἢ} 8. ἀηπὶ {}1απὶ δῆπὸ ΟἸγ πι- 
Ρἷςο 3. οεο ἀ ἔξ οεπίεδο. Οὐπὶ επὶπὶ, σοηνεγῆιβ δὰ ἀἰτἰοπμοτὴ ῬΠαγ- 
παῦε Αρεῆίαυβ, δός πιογᾶμη ἱπ Αἢα, αυδπὶ ἐρεγάνεγαὶ Ἔϊ- 
τητγδαῖεβ, ἀϊιξατηΐοτεπι ἔδοογεῖ ἢ τὰτη ἀετηατη δὰ πονὰ ἰῃ [,αοράξο- 

τηοηΐοβ Βε}]4 τοθοοβ σοποϊϊανιι. ϑεὰ ἅμα μετοπώρῳ ΑΡεἤ]δυπι ἴῃ 

ΡΒαγπδθαζὶ Ρητγρίατη οοποείης Χεπορθῇοη ἰεϊαταγ, [τἀ4ὰ6 ροξεα 

Οτθοοβ δοςεπαᾶϊὶ δὰ Οἵν}]α 114 ΒεΙ1α ΤΙ γαυῖεβ, εἰ ροῖῖοα ρῥτγοὶπάς 
Ρογίεσι ορογίες Εγίαπάεγ, αὶ τὶ πνῖβ Πυ} 9 ΒΕ] ἰπτἰῖσ ὀχεῖπ γι 
εἰ. Απῖεα {0Π]οοῖ χυδπὶ ἐχογοϊϊαπι οοερ ες Ραυΐαπῖαβ. Εγαὶ 
ἐπὶπ οεγίς Αὐὐαπηπυ8 ΕἸ γοπηΐβ {δ πιοίττῖβ ραγ5 ὑσὶ πιοῖῖσί οὐϊδην Εἰγ- 
Ὁπηΐ Ργοχίπηδ, Ζασοθπαϊα ἀοπιαπι ἰδηΐι ἀπηὶ ΟἹ πυροὶ. πονὶ ἰπἰτἶο 
Ροϊδετίογ, οἱ ἂς ἔγιρι θυ τηδίατὶβ ΠΠ]Πυτ, οἱ τηθηΐς [α]ο, ἱπις! Πρά- 
τὴι8, 41 οὐπὶ Εἴγεμης πουῖΐῖτα αἰῆηΐβ οἷ, αἱ ἐδίθογ, ἱηιο Πἰρὶς 
ποππυπαυᾶτηῃ ἱρίς Τπυογάϊάεκ. δῆς σετίς, πὶ ἐα]ϊογ, πιο! ]οχὶϊ 
Αὐϊαπηησπι, απο ἴς {πρετγίοσὶ ἀππὸ δὰ Ἐρδείαπι σοπίυϊετας ἢΐς 
ἰάοτη Αρεῆ]αυβ. [π Ὠΐθογπα πἰπηΐγαπι, ᾿ἰσεὶ τππαίαγα, φυοὰ τηαχὶ- 
τη03 ἀρραγαΐιβ τηεαϊαγείατγ, ἰπ ἀππὰπὶ δαιιεπίεπι, Εἰ τ8]16 φαὶ- 
ἄεπη δἰ θεγηδ οὐυ8 πῃ Ῥαϊδιϊο Ῥμαγηαθασὶ πος ἱρίο ἀηπὸ τοξοτι Χοπο- 
Ῥθοη. [18 ἔετς δἱεππίαπι ἰη Αὔᾶ τούϊε Αρεπίδυς ἱτπηρὶενογὶι, Οοτῖς 

τοάϊτυ. 678 τηυϊίο (γα αἰ εστὶ πο ροϊείς. (Οὐποπὶβ8 νἱξιοτία, δὰ 
Οπίάυτι οοπεϊπυδίίομεπι ΤἬυογ ἀἰ 8. (ᾳυδπὶ 17. δηηοτγαπι Γαϊῖς 

τηοηεῖ Πἰοάογα8) σοποίαπς Τπεοροπῖρυβ, Εἰ χυϊάδπ) ἢἰς ἱρίδ δῃ- 
πὰ εἵἵ, ῥργὸ οἱ οι β ποίιτιβ, ἃ ἥης Ὑυσγάϊἀϊβ 1). ϑιὰ { "Ππὶ 
ΤῬϊοάογαπη οαἰσυλαδν οατὶ ἤσπο ἀηπαπ γαὶὶ ἐυ ῆς ΟἹγ πρὶ δα μυΐὰ9 

οὅ. ταπτυπηπιοάοΦ, Νίοη ἰϊα. σογῖς σα ουϊοβ ροίαϊτ, οαπὶ ἀππιιῆν 

Χοπορδβοηίουπι 48, Ὁ εοάοπη ΤΒυογάϊἀϊ8 οχὶτα, σείει ΟἸγ Πρ, 
104. ἀηη, ὦ, Ιδἱ Τὰρραϊανὶϊ αν ΟἸγπιρ. 9οῳ. Φ. Ηΐο ἢ πυπγουιπι 
ΘΠ τοῦ οτάϊαϊωγ, 17, ἂὉ 1Π|0 ἰηἰεἶο ἀπῆυθ. ΟἸγπιρίουϑ. ποῦ ᾿δπν 
Βυΐυθ ΟἸγπιρ, φό, 4. οτἰξ, (δὰ 4, Εἰ 4, δάδο {Πὰ9. ΟἸγηρί αἱ 



ΟΗΚΟΝΟΙΟΟΘΙΑ ΧΕΝΟΡΗΌΝΤΕΑ. δὲν 

Ἀτοβοηεῖ ἐτίδαϊε σονιι Ἰρῇ Οὐὐποηὶ Τυγῆαθ, 8:4 νεγὸ ἈΠῸ {110 γί, ἀε τεῦ. 
ἰπευπῖς οοπεῖριε 114 νἱδιοτῖα. [πᾶς ἐλδξαπι αἵ, πιϊπυξίἀτατη τοὶ» ΑΠβορΒ. 
ΠΗ (οἿϊοϊτα9 Τϊοἀόταβ, ἐα πὶ 2. ἃΠΠῸὸ αἰΠρηατῖς, ογαπι δυΐεπι ἰὰ 

ῬΑ δ, ἐχίημάς ἕδος ζΟΙ σ᾽ πηὰ8, αυοᾷ παποίυτη Βυ] 8. νἱέϊοτίδ ἴῃ 
ἱρίο Βιοίϊα: ἱπίγοῖτα ᾿ἀοσερετῖς Αρεἤ]αυ5, 4θο ἰεπιροτε 80] ἘΘΜΤΟΝ. ο..3. 
ῥῆπι ραῆαβ ἐπ, αὐαπὶ πος ἀππὸ δά Αὐρ. 14. τεξεγαπί οἄϊσαη ΒΡ μίάτομως 
Αἰτοηοπηϊοί. ϑ8ῖς εηἰπὶ Χεποόρβοη. 1{ϊπετς τπατίεἰπιὸ παποίαπῃ ΑξςΒΙ. 
Πα πὶ ες Οπίδο ἴπ Βεροιίαπι γθη {8 νοι ἢ π}}}Π᾿πιὰπὶ εἴ. Νες ταῦ ]- 
εἴ. δάδο ροῖὲ Ρτααπι ἀΐεδυβ. [Ιΐδαυς μοί Ηξεραιοπιθεοπετη, εἰ 
πονΐ δε ΟἸγτηρίοϊ ἀπηὶ Ἰαἰἰυΐη, ραρπα τρία γάοτιε, Ὁ]ς οπὶπὶ 
Αυρ. τ᾿- ὁαρίε Ηεοδίοτηθεεοπίϑ Αὐτοὶ ἀϊεθ 29. Ηἴης ἰεπηρυϑ, 
4υο (τα) οετῖς ἴῃ Ευτοραπὶ Αρεῆ]ανϑ, 4υᾶπὶ βετὶ Ῥοίείξ, ργοχίπης 
οΟἰΠ ρμεπάππι ἀτοϊττοσ. Οίδγνανίε Χεπόρμοη, ροΐαᾳιααπι ΟΠΒετίο. -α. ς,2 
ἠείο ἀΠεΠεϊ, ἐοάειπι τἰπεῖε αὐαπι Αρεπίδαην, αυο εχ αἴθ ἔα- ἢ" 
ετᾶϊ, Οταοῖο ΒΕΙΠὰπὶ ἐΠ]δίαταθ, Κερεπι αἰξαας ποῖ δἰ ἴαπι, φαδτα 
ΣΧ έγχεπὶ, ἰπ:ο}]Πρεηθ, ΟΡ γνανῖς ἰάεπι Αρεῆ]αὶ Ἐποοιη ξεβ, φυᾶπὶ 
Υυἱδῆγ Χεῦχεβ ἀηπὸ ὁοπέδοϊξ, ἤδπς Αρέπ]αιπι τηϊπογὶ ρϑ το 4αδπὶ 
πηθηγαο σοηίεο δ, Χεπορδοπίειηι ἱπηϊϊαταϑ εἰ Οοτηεἰ τι Νεροβχ Χεπορῃ. 
ἴῃ 1Π1ι8 υἱΐα, αὶ αἷξ, ᾳυοὰ ἰξες Χέγχεβ ἅππὸ νεγίεηϊς ςοηξεοδταῖ, βο-- 
πος ἢΠαπὶ ἀταηαιης τὴρὶπία ἄϊεθυ8. ΝΙεπιρθ φυοά ἀὲ εχίγεπη 8 
Ἀερπὶ ραγεδιι9 ῥγοάϊδεγαης Αὐδζογεβ, μος Π|ὲ ἀε ἔραιίο ἱπίεγ 
Αἴδπι βηείᾳυς Βωοιίδα, Ἰαυιάσπὶ Αρϑῆϊαὶ ρτοάϊριυιβ, ἱπιε!]εχῖς, 
Νες ἐπὶ πὶ ἃ ἐγαϊοδλίοης ταπίαπι ἱπίογνα! πὶ ἀρποίοϊς Ἡετοάοίυ, 
4υὶ αυδτίο, εχ 400 ἰγαἸεοοταῖ, τηοηΐδ Χεγχοτη ἰρίαπι ἴῃς Αἰεϊσατη 
γε ἔς τεϊαϊωσ, [τ 1110, αιο Βοβροῖϊβ ἅπεβ αἰερὶς Αρεῆϊ]διιβ ἀϊς 
Αὐρυπὶ 14. ποπάδπι )υδιπι τηοπίδηι, ἐχ φὰὸ Αὔα ἀἰρεῆιε, ᾿πηρὶς- 
γείδί. ϑ|ὲ τηϑάϊο [110 εχ Αδὰ ἐγα)εετὶξ, εἰ Γα]1ο ᾿]άδην ἱπεαπίε Ὁ. 3. ἢ. τ. 

νἱδιοτια τη Τ ἀσεδατποηῖ!, οὐδ πυποϊανη Τετου ΠΠΔα πὶ ΑἸρΒῖροὶ! 
οοπνέπεέτγαξ, οοπίξουτὶ ἔαεττ οἵ. Ετ Αὐρὰδο [εἴάεπι ᾿πευηΐς Οοποη ἃ. το. 

1Π|05 νἱσὲ νεγίᾳ νἱοετῖς αὐ Ὁπίδυτη. Νές τ] Ϊ το ἑεγίου ΑἸσιι {Π|0 π. τ3. τ. 

ἀϊε τ4. νἱδίοτία Αρεη!αὶ δὰ Οοτοπεαπι. Ροβ νἱδιοτίατι Βεῖρἢο5 ἢ. 20. 21. 
ἀεϊατάδ, ῥτορίεν νυΐπεγα, Προ ]ογυῖη εχ Αἢα ἀεοϊπγα8 (ον ; Πυϑίων 
(ἰπχαϊὶ ΡΙατάγο 5) ἀγομένων. Ἰίὰ πὶἰτηϊταπι ἱπιέ!Π!ρεηάα8, ποη 

αυοὰ 74πὶ ἀαρετεηέυγ, {εξ φυοά που ΒΕ] ἅππο, απῖε δἰϊαμοι πηεπίεβ, 
αὔτᾳ ξαὲτῖπε Ργτμῖα. 1πηῖηο Ποῦ ᾿ρίο δῆπο 1,ἀοοπίςο. Ορὶξ επὶπὶ 
Ποὲ ἀπῆο ΠΤ απὸ ἀππὰβ Γιδοοηϊξιῖ8 Οξξ, τὰ. ἀξ ε ποῆτίβ σοπῆαι 
τάδ }}8. Ῥο ρταϊϊαπι υτΐαυε ἰδηϊο ἐραιῖό, οἱ νοΐα Βοος ἱρίο 1.,4- 
ςοπῖζο οί νετε ροῖει Ἀρεηϊαυθ. ϑὶς ἀπηῖ Βυ)ὰβ ποῖα ετῖξ φεγι πτηά 
Ῥγιπίογατα ΕἸ ΘὈτΙϊ45, 488 ἀπ πὸ ΟἸγ πρ 4415 2. ἀεῆπεπίε αδὶ 10]6- 
ΡΒϑῖ, αἴ ἠΔπὶ Πιρΐαὰ νἱάϊταυβ. Τὰπι ἀετηυπι τες Ασεη]αυ8. Ὁ... πὴ 

Ηϊης ρεα Οοποηϊβ ροϊ υἱξιοτίαπι, απιατὴ ἢος ἀπηο αἴξ ῥρσοραν!- 
ἀ 2 



Ἰθϊά, 

Ο.1. η.4:1. 

Ϊ,. ἵν. 6. 4. 
Π, Δ. 

οὶ ά, 

ΧΧΧΥΪ ΟΗΚΟΝ ΟΙΟΘΟΙΑ “ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΕΑ, 

τη τι8, αἰὶ εἰΐαπι. Ρεγίασιιπι εἰ ΑἸμβηϊθηῆασπι ἴῃ 1,ἀσεἀφοπιοηῖοβ, 8110], 
ἃ πούο ἱπίτϊο, παγγαῖ. Ελ᾿ υϊάθτη Ρ] ατίατη ἀππογαπὶ δὰ εὐπάςπ), 

400 τε8. 1 οθἀςοπηοπϊογα ΠῚ ρεγάμπχεγαὶ δηΐς, του ητη. ΝεΙΩΡα 

. δὰ γεγῦα 1Π|: Ἔν ᾧ δὲ ταῦτα ἐπράτϊετο, τὰ κατὰ ϑάλαωτῆαν εἴς. 

ΝΝεπὶρςε τοβ πηδγι{ἰπ|ᾶ5 ἰδογῆμι, εἰ ἰατηοη καϑεξῆς πατταπά48 οοηΐαϊξ. 

Νεπῦρε Ῥῃδτηδθαζαπι σὰπὰ Οὐποης Ηατπιοίαβ 1δοεἀφοσηοηϊογιῃι 

ἐχ [η{}18 Τὐτοϊδυίαιις Α δε τηατιτἰπηῖ5. χρα Ηἶς. Ηδς οπῖτι 6] 1- 

ἄφηη ἀπηὶ ζς, ου]ὰβ ογαῖ νἱδλοτῖα, ἀρποίοις δἰϊαπι Ποάογυβ, 

υάπασάτη 2. {ΠΠ|π| ἢυ)5 ΟἸγπηρίδά. οὐ. ἐιϊΠ οεηίδαϊ, ατιθ πη ΠῸ5 
3: [αε ῥγοδανίπιιβ, Αἀαϊ Χεποόρθοη, ἰῃ μας Οἰνιταΐιπι ἀοξεξεῖ- 

οπς τεϊξηΐαπι ὨΙΙ]ομλΐηι8 ἴῃ 1 ,ἀσοάρετηοπίοτατα ἀς ΔὈΟγάμπι ἃ 

ῬλοτογΠΠΔα, ϑοϊαϊηαυς. οοσαραίαπι, 488 ἔγατα ἀρρτοῦ -ἐαογῖπί 
οαπὶ Οὐποπς ῬΗδτπαθαζιιβ. ΟΟμοΠςΠῚ εΥρῸ αἷϊ ἃ ῬΒατηΆΡαΖο τηϊίς- 
(χη1, αἱ οἰαἴξη εχ Ηε]]είρομιὶ {Υ0ϊ 8 ἀυᾶπιὶ πιαχὶπιαμὰ φορβετγεῖ, 
ὅφτως εἰς τὸ ἔι ἑῶρ ὁτιπλεῖςον ναυτικὸν ἀϑροισϑείη, εἱ ἢϊ5 ἱπ αι πη πὴ φυπῖς 

χειμῶνα. ϑρεξίαηϊ εἴρὸ πῶς οπιηΐα δά μοϊογίογεπῃ δ. 8. δηπὶ 
Ρατγίςπ), ὕτο τηοῦο ἹῬΗιογάϊάςο, [ἰδαιο: ἐξῖαπη 114 δὰ ΟἸγ ΤΡ. ο6., 

ΔΠΠ. 3. τείξετεπάδ {ὰηΐ, ἀππαπιαις Ὠμμς, ἴῃ ἀπο -νογίατηι [α]18- 
ΠΕΠῚ, Ῥτοχιηίαιθ Ν. Ο. Ναγγομίδπι ρατγίοπη 1}|18π|, συ ρ8 . τ ᾿τθ- 

οεἴἶι, πεπὴρε 4188 Αρτίϊθαι Ργαοος ἱπουπίοπ), ΕΓ ΕΓΡῸ, ᾿Πυὰ, 
ουλὰβ πηομτῖο ἀρ Χοπορῃ. π᾿ Α ἢ πο υἱαϊε Αρϑῆϊαυ. 

ΧΥΤΠ. Χεπορ. δῆηυϑ οαρὶς Μαυηγοῦ, τ. Αρτ. 8, 70]. Ροτ, 4321. δ. Ὁ, γάττ.. 
361. πτὸ Ερ. Οἴτ. να]. 393. ΟἸγπιρ. φό. 1 τ Τποῖρὶξ ; Ἔκ δὲ σύτω ἱπολέμων 
᾿Αϑηνᾶῖοι, ἵ,. ἵν, ὁ, 4. πν1. ΠΧ." 

Ἐγαρῖς ἴαπὶ Βος ἄππο. ΒΟΙΠυπι Οοτπεβίαοαπη. Ουρᾷ. οὰπν 
ΟἸγπὴρ. οό. ὅππὸ 3. ἃρποίοαϊ ἐγαριῆς Ποάοταβ ; ῥγοϊπᾶς ἢυ)ι8. 

ἀπηΐ ρᾶτίς ῥσϊογὶ, φαθο 11} ἀππὸ τοροπμάςθαϊ, ἐγ ΡΠ οοπίδη πρυτῃ, 
εἴ, Τετραβ, αὰο οταρογὶῖ, ὀχρὶογαϊα πὶ Βα θογθηλαϑ, ἢ οοπἤϊατοῖ,, 

00 ἰδηδεπ) ΟΟΥπι ἰδοὶ ἀπηὶ πηοπίς ἔμοτὶπὲ οἶα, ΕΠ) 8. φηϊπι: 
ἔς! ἀϊς αἰτῖπηο οὐἀε8. Ἰνοοῃϊζαητίαπιλ σορὶς ἐδόλίο Οοτὶπι ϊογαπι 

Τιασοάφοτηοη 8 αἀνετία, Νοπάστη οοτὶς σοροταῖ, οαπὶ Πιροηϊοτὶ 
ἄπηο Τυϊίαπο ἐχουηίς ϑραγίαπι τράϊτοι Αροῆ!αιβ, Ἐξ ἰᾳπιοπ δος 
Δῆο Τα]ΐαπο οαὐρ ς νου μ ΠΠ πλαπν οἢ, Εοάδηι σοτίς ἔλοῖτ, αυοὰ, 
αἷ σαἸσοϊοβ αἰτἰποῖ, 1 ΡῈΓ ἀπηοβ ἀρρυίΐαπίαν ΟἸγπιρίάμπι, ἔδιι 
Ὅοο ἄπηο ἰηφυηίο, ἴφι {προτίοσὶ δὰ οχιταπὶ νογροηῖς, οωροῦὶς ἤοο 
Βε Πα πη, Ιάςηι οπὶπὶ αἰτοδίαυς ἀπηὺ8 εἴ ΟἸγπηρίοιιβ, [(ἀοπὶ, αιο- 
ᾳυς, ἢ μετ Μαρὶ βταία5 αῃπυοϑ οοηίδδηίαν ἀπηΐ, ἴθι ΑἰΒοπ θη ἤιπι, 
(ει Τιλοοἀροεπιοηίοταμη, ἘΠ Ὶ9 δυΐοπν οὐρά θι8. [α δλῖ8,. Ργαχὶ τα) Ιναοον- 
ἀιατηοηίογαπη ῬΟΪ γα τ ἢ μετὰ τῆς μόρας (τ οοπουίονη, ἀρρς}}ἃ- 
ὕπηι βρατγίλη!) ς ϑίογοης ἴθ (ον πί τὴ. ἀτγοοαπς ῬαΠηλοὶυβ οἱ ΑἹ- 



νι ΒΝ -- 

ΟἩΚΟΝΟΙΌΘΙΑ ΧΕΈΝΟΡΗΟΝΤΕΑ. κχχχνῖ! 

οἰπηθπε8, ΗἸ Οοτπίμαπ) ρῥτῖπιο, τὴ ῬΗ]Ιαπίοπι, οοσαραηΐ, ξέη. 8. "μά, 

ποπη}]α Μεράγαπι νοῦι8 πιυπίυης. ϑ8εά Ρᾶτίεπὶ Οοτίπεμὶ δάμυς 

ταοηίαγ ΑἸΠεπί θη 88, ἄτιος ΤρΗϊοταῖς, Τυπὶ πα! 8 Αρεήϊδιιβ πο 19. 
Ατρίνοβ, Τυπὶ (τ πί ΠΠ|, οὐπὶ ἔγαίτε Τεϊθαιία, Αρεῆ]διι5 πηὰ- 10ϊά. 

τατη σαρὶξ Ὁ ΑἸΒοπίεπῆδθιι τεβαιγαΐατη, Τεϊδυιῖα5 παναὶς. Τυπὶ 10] ά. 
τεροάϊξ Αρεῆϊαυβ. Βγονῖ δαΐθτη τεάϊε τηθηΐδ, απὸ ΤΠ πηΐα οεἰεδγα. ᾿Ρἰά. 
Ὁᾶπὶ Οοτ πίη! ἀοπηϊπὶ Ατρῖνὶ. Ηδο οπηηΐα ἢος ἅππὸ Βα} α5 ΟἸγτηρ. δ. 5. ἢ. τ. 
οὅ. 3. ρεῖῆα οτεάϊάϊε ΠΙοάοτυβ, ϑ8εᾷ ἄμοτιιπὶ δππογαπὶ αἰ γεν 48 

ἐχρεᾶ!τοπα8 ρεγπι ει ἱπνίσεπι, πὶ (8]Π1οτ, ιοάογαβ, 815 6ἢΪπΠῈ σ- Ο. 4. π. 19. 

ἀϊταπὶ ἈΒΟΠΙ ἀείοτί δῖ: Χεπορθοη, αὐδῇ ἔπετῖτ ἴπ ΠΙθεΐπα. Τό, τε 
τῶν συμμώχων σράτευμα ΗΝ καὶ τὸ μὲν πολιτικὸν οἴκαδε ἀπήγαγεν. 

Νοη ἰΐα οοτίς ἐδόζαγιβ, ἀππὶ οὔξπὶ δάμυς ἴπ ΔΥΠῚΪ5 Οὐοτίπίμ 1] εἴ 

Αὐρινὶ, π|Π τεπιροίϊαβ ἀπηΐ τε δ 8 ροτοη 18 ορρογίαπα Θεϊῆξε οἸαρία. 
Τιαφας ῥγίογεπι ἀπηίαχαι Εχρεβάϊοηετη Πυ} 8 δηπὶ ἐα δ σεπίδο, 
ἴῃ φαὰ πι}1]4 Ἰοοὰπι μαρεδαπὶ ΠΗ πιὰ. Νίες ίᾷπε γαζίο σοῦ τάς 
Αρεδῆ]αυβ, φυοὰ ρεοογὰ ἴῃ ἴ7τθεπὶ Γαϊεπε οοαέϊα, ΖΕ ἴδι!, αυᾶπὶ 
Ὠγεπηὶ ἀοῇπεπίϊ, ἰάπὶ ἀρίς οοπνοηῖς, Τάης φηΐτη τηάχίπης ἀεῆσετε 
(ο]εῖ ραθαϊιπὶ ἀρτεῖς. Ταπο εἰϊαπι, αυδ8 ἴῃ ἄρτοὸ ἐγαηΐ ρεζογα, Ὁ. 6.π.4.6 
τηᾶχί πιο ρογΙΟ ΠΑ α παν Ὁ ΒΙΡετπ 5 Βο᾽ πὶ ἀερτεδαιοπῖθιβ, 8εὰ 
ΠΟΥ͂ ἀπηὶ ἱπάϊοίπιπι ΠᾺΪ]πΔ ροίαε Χοπορῆοη. Ἱπάς ἔδο1}15 Ἔγαΐ 
Τλιοάοτγο οὐτογῖθ οσοδῆο, αὐ πηϊι8 ο] υδετηαις δηηὶ αἰγάτηαας δα ἶςδ 

οτοάϊἀοτῖ: Ἐχρεάϊεϊοπεπι. 
Οεἴϊα εγρὸ Βυ]118. ΔΠΠῚ πλάγι {1Π|8 ἱπιοϊρίαπς γεΓῸ 15 1118: Καὶ τὸν 1.. 'ν. ο. 8.. 

μὲν χειμῶνα ἐν τούτοις ὄντες διῆγον. ἍΑμα δὲ τῷ ἔαρι εἰς. Ηος ἐγρο ἢ" 7: 

γετς, αποά ροίδ ῥργο πὶ δὰ Οπιδυπι ῥγοχὶπια Τξαιθθαίατ, διὰ νήσων [0]ά. 
δὰ Μεϊὰπι, ἱπᾶς δὰ ϑρατγίαπι πανϊραηὶ Ῥῃαγηαθᾶζιβ εἰ σπου. Α 

Οπίδο ἐοτγῖς, αδὶ {ρεγίογὶ νἱοοταηῖ, μοῦ [145 ϑροταάδβ. Οτὰ 
ϑραγίαθ. πηαγὶ 1 π)8 νααΐα, α0 εἰ ρΡοτίμϊ οἱ οοπηπηδαίαϊ οοπί]ςγεηΐ, [δ ἱά. 

ἴπ Ογιμεγο ρουίαπη Ῥῃοσπιουπίθπι [8 τεοϊρίαηῖ, Ν]οῖαπὶ {Ο]}Π1οοῖ Ὑπυαογά. 
ἀγα Πατὶ, φαὶ Γαρετίογῖβ Β6}}} ἀππὸ 8. ἰηάς Τι δοε δο ]Οη 15 τηξεῖτι " ἶν- 5. 54. 

ἔαεταῖ, ὈΙΠΩΠΠῸ ἰΐδηυς ργαβάϊο 1 αοοηίθο, ἱρῆ, πίᾶτο τεαιγαῖο, ἃ. 8. 

ΡΓρΠαϊατῖοβ ἴμὰο5 ΝΊΘορμερο Αἰδεπίεπῆ Ἡτγπιοῖϊα τε παυμηΐ, 

πᾶς δὰ ΠΠμπηυτ πανὶρδηί, εἰ Οσοστὶ π8108, 14π| (αἱ ν]ἱἀϊπγ8) «δ Ιδἱά. 

ΒεΙΙαπὶ ῥγορτοῖοβ, δὰ ἤτγεπυς ἀρεπάμπι Ποτίδηϊασ, γε ἐξ ϊ8, αυδ5 δὰ 

Β6}11 ἀπ η" γδιϊοηθ πη πεοοατῖο ἐγαπί, 4148 δα τηβπητη ὨφΘὈαηΐ, 

Ῥεοαπὶϊθ, Ῥοΐξ Ῥταχὶϊα, αὐ νἱάεῖοτ, ἀΠςοἴαπι, πεοάσπι ἈρΡΩΠῸ Ο. 4. π. 13. 

Αρεῆϊδο, Ἐπ ἰάπιθη, υἱ νἱάϊπιιϑ, δ ετε Ἰατὰ αϑξέϊο. Ταὰπι Δοπιμπὶ 
τεάραηὶ. Ῥοῖῖεα, δι Οοποπθ, ῬΒαγπαθαζιβ Οὐποπεπῇ οὑπὶ Ο. 8. π. 9. 

Ρεου 8 δὰ τεϊαιυταηδυτη πιαγαπι ἰσπρατῃ εἰ ΡΙγοοθαπ τηϊεεϊξ, απο ᾽Ὁ᾽ 
116 ἥἄτεπας Ἔχεουΐαβ εἴ, Δα] ἀνδητῖδιι5 πο ΟἸνῖθιιϑ πηοάο [15 ΑἸΠε- 

πῖοπῆθ8, νόγαπὶ οἰϊα τι Βοβοί 18, αἰ Πὰς ΤΟΙ 5 Τά ογατῖβ, ΤΌΤ ἡ. 12. 

ἃ 3 



-. τό. 

-. τό. 

π. 7. 

ῃ. 8. 

σ. 5.η. 1. 

Ο. 8. π. 11. 

Ϊ, ἱν. 6. 5. 

χχχυ! ΟΗΚΟΝΟΙΟΘΙΑ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΕΑ. 
ἄεπταπι πὐϊεξαπε 1 δοεάεεπιοηὶ! δὰ Τεγϊθαζα πη, 4 ἄς πλυτῖβ Αἰδε- 

πἰεπῆαπι 4 Οοποης τοβαυγαι 8 αυοτετεΐυγ, Απιίαϊοϊάαπι, Ὑαπάεπὶ 
τενεγία8 ; ποῦ δοσεγῆϊιβ Οὐποι, ἃ Ὑετῖθαζο ἴπ νἱ ποῦ ἃ (ΟΠ] Οἱ ἔπ, 

Ηκο ἴαπε απηὶ οχίταπι μας οἤεπάνηι, απῖοα φυᾶπὶ ΟὍποη ἃ τε 
τηδτι εἴπη Βετεπάα Γανηππονεγείασ. Εἰ ἕδης δἰϊαπὶ Οὐὐποπίβ ΔΌΠῈ ΠῚ, 

8Ὁ εο ηὺο νἱοῖξ, ἀππὰπι ΟἹ πορίσυπι ἃρποίοιε Ὀϊοάογαβ, πεῖρα 3. 

ϑεά αυο εἴτοτα ἀπ ΠῸΠΊ, 400 νἱοῖξ, ρτο ἰογεϊο Τοαπάμπα τι ταῖαβ 

εἴτ, εοάεπι ῥτὸ ἰετιῖο μαδυϊῖ, 4 ἰάτηεη ξαετῖξ ΟἸγτηρίβαἰβ 96. το- 
νετὰ ἡυδτίαβ, ἥν Ἐκ δ: 

Ῥοῖτο εχ ἢΐβ, 08 'π τεδὺ8 Οοποηΐβ ἀοοεὶ Χεποόρθβοη, ΟὈἰζεΓ οοἷ- 
Τιρίπυιβ, ἄππο δὰ εχἰξαπι νεγρεπίε ἡΠΠατη ἐ δ, αυάπὶ δυΐς ἅππὸ 
οοποεάϊ πηι8, Αρεῆϊαὶ Εχρεάϊείοπεπι. Αἷΐ ΘΠ Ϊ ΠῚ, δἀ)αΐοβ ῬΠαγπα- 

Ῥαζὶ Ρεουπίᾶ Οοτίπιῃῖοβ, Α ραϊμίπαπι ΝΝανατοῆαπι οοηίτυἱῆξ. Ηος 
οογΐε οὰπὶ ἴοξ τεριιβ ἃ Οοποης, ροΐξ Ὑ εγὶβ ἱπίἰἰὰπι ρος 8, ἔαετῖς 

τεοεπίϊαβ, αἱ Ἶ8πι νἱἀϊπηυ8, ποι Ροξαϊέ, πὶ  οτς δἀπιοάσπι αῇεέϊο, 

ΠοπίϊΠρΈΓα. ᾿Αἀάϊι ΕΓΡῸ ᾿Αντεπλήρωσαν δὲ καὶ οἱ Λακεδαιμόνιοι 

ναῦς. ἱ{πάςε οοπῆκξ, [ΠΠοτὰ πὰ το πγυ!]δίϊοπα Ἔχοϊίαῖοβ 1μδοςἀροπηοῃΐοϑ, 

Ροϊαιυιαπι Οοποπῖβ νἱξλοτία ϑαλωσσοχρώτοιαν ΡεπΙζι5 δτηϊεγδηΐ, ἀς 
οἷαε ἱπ μος ἤπι ςοπβϊίαεπάα οορίταῆς, ΝΊΒΙ ἴϑπε δυίοβ ἰερὶ- 
ΤῸ ἴῃ ΓΕ ΠΊΔΤΙ Εἰ πα ; ΟΠ Δππὶ ἱπίτὶο ἐογαπι ᾿ἰΐοτα ἀερτοδγείῃγ 
ουπλ ῬΠαγπαῦαζο (οποη, οὐτη Οσίβογαπι Ργϑπαϊο π᾿ 1|108 πηαπὶ- 
τεπί. ϑεά νετὸ σὰπὶ Οοιϊπίπυτη μᾶς ΡΥ ΠΊ Ἐχρεάϊιϊοης οὈΠαετγεῖ, 

τετγεϊι πη παπηογαὶ ΧΈπορθοη ἰρίε ἰπ μος Νανδγοῦϊ πιῦπογς ἐταίγοτη 

Αρεῆ]αὶ Τεϊδυϊίαπι. Ῥυγίπηαβ ἔαεγαϊ Ῥοϊεπιδυοδιιβ γε] Ῥοάδποπηι8. 
Ἡταῖς ἰηἰεγίξέϊο, εἰ ΡΟ ΠὰῚ Ἐρ ἄοϊςο εὐὰβ να] που θὰ8 οεάογε ὁοδέϊο, 

οἸαὔβ. Πυ]ι8. σαγᾶπη Γυΐοερὶΐ, ρτο τεπιρογε, αἱ νἱδοῖαγ, Ηοτρρ 488, 
Ταπάεπι νεηΐξ, φαΐ Τιοοεάετεῖ, Ἰυῆα ραιϊτία ἰηπγαδιαβ δυδιοτίαὶς 
Τεϊευτῖ45, Ηἰς ἤπὺ8 ἀπϊνουῇ ἱπηρογὶ πὶ παόϊιβ οἰξ, οὐτη ΑἸ ρδἰ Βἰ πὶ 
{ποοεῖογ Ῥσοασπιβ ἈΠ ίο ἐχοοῆει, ὙΤαϊεπι δυΐοπι Τε]ευ πὶ {ὰΡ- 
Ῥοπίι οὐπάϊο (ονίπιμὶ ἃ ἔγαῖτε Αρεῆϊδο, φυλῇ 14πὶ ἴῃ πηᾶτὶ Ναι- 
Ῥδέϊίαοο. δε πηα πὶ πῸ] πὶ Παθεγεῖ. ΕἸοτὶ ἐὐρὸ νἱχ ροϊειε, αἱ 8118 
{υετῖξ εἰ ροϊετίογ πος εοάεπὶ ὅηπὸ ἔτγαί 8. Αρεῆ]αὶ Εχροάϊο. 

ΧΙΧ, Χεηορῆ. ςαρὶς Μυπγοῖ, τ. Ματγι. χ8, 70]. Ῥεῖ, 4312. ν΄. Ο, γαντ, 362, 
κηίς Ἐρ, Οἢτ, νυϊξαγοπὶ 392. ΟἸγεηρ. 97. ἡ, ἱποὶρίε : Ἐκ δὲ σύσυ οἱ Λακι- 

δαιμόνιοι ἀκύσαντις, ἵ,. ἵν. Ο. 5. ἢν 1. 

Ἧκς πονὶ εἴϊε ἀηηΐ, ργοοῖοῦ δὰ δὲ ἀἰχίπγυ8, ἱπά!σαπέ, αδτιπι 
γηδητο τηοχ οσσυττῖς, ΠΗ πιΐα, ι επἰπὶ ἱπ ῬΗυογάϊ ἰδ ἀππο 20, 
ΤΠΒηνΐα ΠῚ  ἀπῆο οοηνεπίαπι Βο}}}, φαΐ ρατίοπι ΟἸγπιρίοὶ ἀπηὶ 4. 
εἰ (εαυεπιΐ5 ΟἸγπιρίδάΐ8 1, σοπιρ! εξϊευαίαγ , ἴα παΐς, πο [ρον 
τίοσί ἃῆπο σοηνεποτίηϊ οροτίεξ ; οὐπὶ δὶς Πὲ ἀπηι8, 4υἱ βπν  ςηὶ ἴῃ 



ΟΗΚΟΝΌΙΟΘΙΑ ΧΕΝΟΡΗΟΝΎΥΒΑ. χχχὶα 

Ἐροομα ΟἸγπιρίδοα ἤΐαπιὶ οδείπεῖ οὰπὶ ΤὨμογ ἀἰἀ15. Δηπο 20. [Πἢ- 
τηΐδ εἰϊδπν μᾶς Αρεῆϊαὶ Εχροάϊτίοπε ἀρτιοίοϊς Πὶοάοτιιβ, δὰ δππῸ πὰ 
ΟἹγπιρ δα ϊ8.3. Ῥεγρεγαπι γεϊα!οσῖς, Τάεπι ρεγρεγάτη Δηποὸ ΟἸΚπιρί8: 
ἀἰδ 4. ορσαραίαπν δ Ατρίν!8 Οοτίπίμαπι αταῖε, ΤΘὨπιΐά ἐπὶπιὶ ποη 
Αἰϊλ ἀς σδυία οεἸεργαθδηι Ατρῖνϊ, οἰ χυΐα 74π| γεν } 8 ἀρτὶ Οοτίη- [6]. 
τΒίδοῖ ξογπλΐηὶβ, (οὶ πίππην ἰρίαπι ὑτὸ Ατρὸ Βαρεθβηΐ, ψιοά ἔδεμε 
ἰηάϊοαὲ Χοπορθοη. 8εὰ ΠΗ πηΐα οεἰεργαραηὶ Ασρῖνὶ μος ἰρίο ἀππο, 
400 Ατρῖνοθ αρρτοάϊεθαίαγ Αρϑῆϊαυβ, [Ιἴδαις δηπὶ ΟἸΥΠΊΡΙοΙ 3. 
ΠΠμπλΐα 1114 ες ποη ροϊεγαηὶ, ἢ" Αὐρῖνὶ πο δπίς δηπαπη ΟἸγπην 
Ρἰδάΐ9. (. Οογπίμιπι οοουρατίης, Ποοεῖ επὶπὶ Χεπόρμοη, ἀυρ] οἶα π. 2. 

ἐπὶ μυ]ι8 ἀππὶ ΤΠ πλΐα : 4114 4085. ςεἰεθγατὶπί, (Ὁ Αρεῆ]αὶ ρά- 
ἐγοοϊηΐο; δχυΐεβ ΟοσπίὩ! ; 4114 αὐδε, ροξ Π]ογατο αἰ ειπι, ἱρῆ 
οοἰοογατίπὶ Αγρῖν!, ϊοάογαην Ὠΐς πη]δ8 σοτηπιΠοπῖβ ἰςῃεΠΊιβ 

᾿ τηδηϊεῆιμη. Εν δαΐετη ἤθο ΠΠΏμαϊδ δ ἔξ τηδηϊξποτ εἴ, 
4υδ5. ἐράοπι. ἰοπηροτα οὰπῈ ΟἸΥΠΣΡΙ18 δρὶ (οἰεέραπί. (πδτίο 80 π. 3. 
ΠΏ τρΙ5 ἀἰς Αροῆϊδυβ νεγιϊοεπλ Ρίγοοὶ Οογι πε δοὶ οοσυραῖ, Ἀδὶ ἔτ! - 
ϑοτθ νοχαίϊ Π}}}1{68. ρτορίεγ νεῆὶταπι, φαςπὶ ἱπάμεγαπι ἐδ ϊοΓῈ ΠῚ, 

β οἷα δὴ ϑέρυρ: Ιτάφυς ϑέρει Πῆπην4. Τὰπι Ηδστγαιπὶ ἀεάϊτϊομε οαρίΐ. οὶ τ 
᾿ Τπίετῖπι μόραν ἰηθά 15 οαάϊε Τρ ϊοτγαίςβ, Ὑ πὶ νοοῖβ 1βοοπίοῦδ ποι ἢ, "πὴ τῇ ἐὰ 

οορὶς ᾿Ιοάοσιβ,. οὰπλ ΡγῸ μόρα τεροίι!ς μέρος τῆς τρατιᾶς. 
(λιἰ8 τοξῖς. Τοπῖριιβ δυΐεπ) οἶδά ϊ8 τοόϊε σοπῆίξαϊς ἀππαπὶ ΟἸγτρΡ. 
9οὅ. 4. Μεγδηη εἐγρο ποίϊεαηι ὕπο ἀϊροἤιϊοπεπι, υἰσυπαις Γαΐ 
Βγροιῃοῆριιβ αδἀνετγίαμῃ, δρποίοιε ᾿ρίς Ὠιοάοτιβ. Ῥοστὸ Ηγδοϊπί Β 5 1 ά, 
οἰδάϊδιν. 1]4 πὶ ἔς, ἰεαίας Χεπορῆοπ. ἴπάς πδηϊεαπι εἴ, 

ΤΠ πλ 18 δἰαυδηίο ἐεγίοσγα Τα ἶς Ηγδοϊπί μα, Θδ ἰδπλεπ εἰϊ8π 
ἱρίᾳ πιεηίβ 1δοοηΐςο ἐγαηὶ Ηεοδίοπηθδθο, (ᾳυθπι πο8 Αἰτίςο Ηδοδ- 

τοπηθεοπὶ τεϊροπα εἴς ρυΐϊαπηι5) (δ, αἱ νἱἀδίαγ, ἐχεῦπῖς. Ἐοάεπ, 
ετβο οἱ ἱρίᾳ πῃδηΐξ οὐπὶ ΠΏ 118, 
Τηις}] ρ΄ πλὰβ οἰΐδη), δἰ τογίιβ ἀππὶ δῆς ἐαϊῆς Ἐχρφοάϊιίοπεπ. ἃ 

{προτϊοτῖ, ϑιυρογίοτὶ Θηΐ ΠῚ Δππὸ ϑρατίδπι τεάϊεγαϊ. δὰ Ηγδοϊπίῃϊα, 
αὐ πο8 ἀοοοῖ ἱρίε Χεοπορἤοη, Οταιίίομε ἀδ Αρεῆϊβδο. Ηος δαίεπ π. τι. 
Δηποὸ Ηγϑοϊπι δ. [4πὶ δέϊα ἔα "ἴςε δηΐεα αυᾶπῃ τεάϊγεΐ, ῃδθοο ἱρία ἀοσοῖ 
οἰδάεβ, Ῥο Αρεῆϊαδὶ ἀϊοίϊπιπν, 4114 υοαις ἰοςα, 4 Ργαχὶία την 
ηἰΐα, τοάερὶε ἰπ Αἰδοπίεηῆιιπι [πηρϑγιτιπὶ ΤρΡμϊογαίεβ. πὶ δὈά]- π. τ. 
οδῖ, εἱ ΟΒδθτγίατῃ Πιοσεῆοτγεπι Ππαθυϊί. 

Θιυοά δυΐεμπι. δὰ. πιδγιτἰτηα δἰτϊηςῖ, ἱποὶρίαηί, πὶ ἔ8]|]1οτ, Πυ)Ὲ8 
Δηηὶ σεῆδ δὰ νεγῦβ 118 : Καὶ βασιλεὺς μὲν ὡς Τυηρίξαζος ἄνω παρ᾿ Ὁ. 8. π. τ7. 

αὐτῷ ἦν, Στρούϑαν καταπέμπει εἴς, ϑαροτίοτὶ5 6 ΠῈ ἀπηὶ ἰοπιρείϊα- 
ἴδῃ. {Π|Π41π|, 4188. τεθι}5. σουε Πα 18 ἰάοηδα. εγαῖ, (ὐποηεπὶ ἐχρίενιῖς 

ἵ 78. οζεπάϊηηι8. ΑὉ πος ἐγρο. ἅπποὸ οορετξ οροτίεξ, Γυβεέλυδ ἱπ 
{ Οὐοποηΐϑβ. ἰοοιπι, ϑιγαίμαβ, Ηἴς εἰἰαπὶ ῥσγοϊπάς δππὸ τη ἔθ. ἰπ [οἰά. 

ἀ 4 

τον νου 



χἰτν ΟΗΚΟΝ ΟΙΟΟΘΙΔ. ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΕΑ. 

Ο. δ. π. 17. Βιγαίῃαπη ἃ [ασεἀρετηοη 5 ΤὨΪθτοπ: ΒῬεάοτας. δαϊεαι 74πὶ ϑίτιι- 
101ά. 

Ὦ, 18. 10. 

1848. δηῖεα ἤπδε ἴῃ Αἰδβεπίοπίεβ θεπενοϊεπίϊο ἐχρογι πιεπία Ηδεα 

εηΐτὰ οἀπία εταῖ, οὰτ ἴῃ ΠΠ᾿ατὰ ΝΝανδτγομαπι πϊετῖπε ΤΠ αοθἀφοπιοπὶ!. 

δας ἢος δῆπο αϑεέϊο νεπῖε ἱ ἴῃ Αἤδπῃ ΤὨϊτρτοη, εἴ προϊόνϊος χρό- : 

τ γος, ἱπααῖς Χοπόρμοη, ἃ ϑιγαῖμα ἰαπᾶεπι ὀρρτοῆϊιιβ αἴαια ἱπιεγίβέζυ. 

5555 "» διΡ» τι 

Θυιαπίυβ ἔπιοτὶς χρόνος 1|1|6, ποῦ ἱπάϊσανις. ὙΊΧ ἰδπλεπ Ραΐο, τὰβ 
φείϊα5. Ἐσάϊοὶ [ιοςοῆοτίβ ΝΝαναγοδὶ (αξ 80 Βοσ ἀππὸ 1, δοοηῖδο οο5- 

Ῥετ) ἵπ Αὔδ' Ἰάπίθη δὰ ἤππο ἀπηὰπι, [δὰ ΒΌΡΑΝΝ εξ τες 
τοηδ8. 

ΧΧ. Χεπορῆ. οαρίν. ΕἸαρῇ. 1. Ματι. τ. 7]. Ῥεῖ. 4313. Υ.. Ο. Ψαττ. 363. 
δηῖς Ἐροο. ΟἾγ.. ἄνες 301. ω 97. ἢ: [ποῖρῖς : Μετὰ, δὲ σοῦσο οἱ 

κ᾿ ὦ ἴ, ἵν. ο.6. ῃ. ιν Ὰ 

Ηος ἅππο Βε]ὰ πη, τορᾶϊα ΑοΒδοογαπη, ἴπ Δοάτηδη 685 ρείπι ΡΝ 
ἴδιι8. Ροΐξ, φυᾶπι ἤπε8 αἰτἰριῆει, ἀἰς 15. ν6] τό. Ῥβοογὰ θογαπὶ ἀε- 

Ρτδάαίυβ, ἀϊς τό. νεῖ 17. νοπάϊαϊι, τ7. νεὶ 18. ἴῃ τποηϊαπι 8π- 
ΘΌΒΙΙΒ νἱοῖς Ασασγπαπεβ. [Τεγαπῃ ἀερτοάδίυ, ἡνίκα ἤδη ἐπεγίγνετο τὸ 

μετόπωρον, αἰοείπι, Ῥτὸ πιοσς, αἱ νἱάἀδῖαγ, πο, αὶ Αυταπηπὸ ἔδοτε 
᾿ς ἴς ἴῃ Βίθετπα τοί ρεγα (οἰεδαί, Ἐοτγίοβ, αἵ δἀεῆξε ᾿πί το ἀπηὶ Τμᾶοος 

ἢ, 1ΖΣ,. εἴ, 

ἢ, 1. 

πἰοῖ, ἢ φυοᾷ ἔοτίε τλὰπιβ ἴπ πονὶ ἀπηὶ δυιίριοἰ 8 α δρε ρογαρθπ- 

ἄχπι ἐγαῖ, αὐ ἔαρτα ἱπ Ηνδοϊπι 18. Ἀοραΐυβ δὉ Δομαὶβ, αἱ {α]ἴθπι 

{ὰπιεηΐθπιὶ Ασατπαηιπὶ ἱπηρεᾶϊτγει, ΡΟ! Ἰσοῖατ ρτοχίπιο Ἄγε [8 δάξα- 
[γα πη, εἴ ἔχιροβ ποηάαῃι τηοΠΠἹ τηδίσγαβ σογγα ρα τι ΠΊ. ΤΠασχας 

οὐπὶ ἀρραταΐαπι ἴῃ Ἧ εγ Ῥγοχί πηὰπὰ ἕαοοτγοῖ, τποπ εἰ Ασᾶγηδη68 Ρᾶ- 
οοπὶ ἐφοίαηξ, Ἐχρεαϊτίοης πονὰ ὅπη ἰδαπιθπιὶ ορὰ8. ΠΟὴ εγαΐ, 

Κδ5 δυΐεπι Αἤσπα ἰδὶ ἕοτγίς ἱποϊρίυης : Ἐπεὶ δ᾽ ἦλθον εἰς Λακε- 
δαίμονα εἰς. [τὰ πιοτίς ΤΑΪΠΙ τοπὶδβ αἰβ δῖα: ἐταπέ, ἂξ ἀπῖοα αιδπὶ 
ἔρεπι ἐδοϊεηι ἈΠοάιὶ ἀεαϊεϊοηΐβ, ἄς Αὔα οσουραπάα ἤρεπι 80] 6σε- 
τὶς, Τὰπὶ νεῖ πηἰτῖαπε πονὰπὶ ἸΝανατοδιι πηι ΕἸ συπη, οἰ σὰ ΠῚ 60 
Τὶρμτίάαπη, αὶ ἰογγογι θ8. σορῚΪ8. ΤῊΪ πη θγοη 8, 48 ἰΠΘΟΙ αΠ168 
Ἄοναίετγαηΐ, εἰ Τοοἱ]9 ὕγθίθιθ. ῥγαοῖδι, Ἐὲὸ οατῃ ϑιίγιῖῃα σθηλ ἔα "ΠΣ 
Ὀιρμτίάα ἱππυῖς, αἰ ἤδΠ]ογ, Χεπορβου ; οαπὶ αἰξ, οαρίο ΔῸ 1110 
ϑιγυϊῃοο ρέποτο Τίργαπε, σὰ πὰ χοῦς εὐυίάεηι Ε]ϊα, ἱπὰς Βα ἶε, 

απὸ τὶ Προπάϊωπι Το  νοτοῖ, Ῥοιίάφα Βυ)ὰ8Β ΟἸγ ΠΡ. ἅπηο 2: 
Ἐναροταπι Ογτὶ Ἀορεπὶ ἃ Ῥεγῇβ ἀοίεοιῆς ἀοσοὶ Ἰλϊοάοτιθ. Ηος 
ἀππο, υἱ νἰἀεῖατ, Ἔχδαηΐδ, υἱ Τεχίατη δἰτἰπρογοῖ, 40 Ῥεγῇβ8. ΒΟ Πα] 

(εοςετῖτ, Τυης Δυϊορῃγαδαίοπι Τυγάϊα; ϑαίγαραμη, εἰ ἸΝΑνδγομ πη 
Ηξεραιοπηπαπι ἂρ Ατίαχογχο ἕδόϊοβ ἄσοοοὶ ὁ ἹΠοοροῦρο ῬΒοιϊιβ, 
Νέος ἱπάς Ἰερίπνυϑ οὐπὶ Ν ἀναγ 8 δαξ Ηατιιοί 8 ΒΟ]]ὰ οαπὶ Ῥογῆδ, 
ὅατη οπίπι Ῥαοὶ ΔΑπιαϊοῖας, αμην 8 τοὶ αἷ8 Οὐσταιοὶθ δάμιις. τοῖτγαν 
παρείθιι, ἔαγοθαπὶ Ἰνισοἀσογηοπὶ!, ΝΟ, αὐ νἱ ἀοῖαν, αἰΐο ποπιίπς 

Ἢ 



: ΘΗΚΟΝΟΙΟΟΘΙΑ ΧΕΝΟΡΗΌΝΤΕΑ. 24 
[ἢ 

ο βιίγαῖμα ἱρῆ ἱπέεπῆ, ψύδτπι φυσᾶ ἐμετῖς ἀπιϊοαβ Αἰπεπίεπῆστη. Εο- 
᾿ς ἀΐουθ ἀαΐεπι ΜΝ Ανδτοθυ8, οπὶ νἶτεϑ Β ποδί πῆαπὶ [15 πιαογεβ ἴπ- 

τς το] Πρετεῖ, ἡσυχίαν ἦγεν ἴῃ Οπΐάο, ᾿ἱπαυῖέ Χοπόρμοη, ἸΝεπιρε οοσᾶ- π. 22. 
βοπίδυρ, ἢ 4υα: Γἀγεΐεηΐ, οἀριᾶπαϊ5 ἱπιεπίυβ.. ᾽ 

ΧΧΙ. Χεπορῇ. δπηὺ5 οορίε Μη, 1. Αρτ. 6. 7]. Ρετ. 4324. Υ. Ὁ. ψαιτ. 

. 364. δηῖε Ερ. ΟἾτ. νυ]ρᾶτεπι 390, ΟἸγπρ. 97. ξ, Ιποῖρίε: Παρελϑόντος δὲ 

: τῷ χειμῶνος. 1. ἵν. 6. 7.8. 1- ; ΤᾺ, 

ἕ τ ἜΠς Ὁἰ πηι εἰ ἐογαπι Δππογαπι, ἀαοτι πὶ τε8 Οσασο εἴ πηατίεἰς- 

ο΄ χηδὲ ἐξοτῆπι πατγαΐασ, Αρθῆϊαὶ Εχρεάϊεϊο ποη ῥγοσοῆϊε, αἱ νἱ Δοίατ, 
ο Πα πηϊπαβ. Μείιεηίεβ 8Ὁ εο πη! 8 1Πι15 ἈσΑγπᾶΠ65, ράοεπὶ τὸ- Ο. 6. π. τ. 

βάθαπε ραυϊξεγ αἴαας ἱπιρείγαθαπί, Ρτοοοῆιε αὐΐεπι Ἐχροάϊεῖο αἹ- “ 7. δ΄ Ὑ" 

᾿ς ἴεγα, αὐᾶπη Αρεῆρο! αὶ {ταῖς Χο πόρβοη ; ᾿Αβεῆίδο αὐΐεπι, ποίοϊο ἡ. 2. 

᾿ αὐο Αὐδῖοτε; ἀἢ ρμοΐίτι8 ἐττόσς, Ποάογαβ. ψΈγαμη δυΐεπὶ οἱἷξ Πα} 05 
ο΄ 8πηΐϊ ἤϊαπι, εχ ΠΠΠΠῚ118 σοἸ]Πρίταν, ααογαπὰ ἱπάυοῖαβ Βερὶ [δοοάφε: 
τηοπϊ γα πὶ ΟὈζαΪ]εγαπὶ Αὐρῖνὶ, δάμας {Ποῖ ον πε ογαπι 7115 ΠΡὶ 

, νεπαϊοαηίεβ. ΕΔ 6η πὶ, οἱιπὶ δαοτίηι {ὐἰεϊεγίοα, τότε 115 ΟἹγ τρί απὶ 
᾿ς 8πηΐ8, πιοπίς Βἰθεγπο ρτίπιο Ἠϊθογπα ἔα ε ρτοθανίπιιβ. Ἐξ ἰαπιθη 
᾿ ἰηάἀποίαταπι ΠΠΉτηἰσαγαπὶ Ῥγαίεχία [8 ρὲῦ πιεπίδϑ, φυοξαιιοῖ νό]ε- 
᾿ς Βαῃΐ, Ῥτγοθοθάδητεβ ἐπθθαπίαγ Αγρὶνὶ. Εγαηξς δυΐεπὶ μος φοάεπὶ 

᾿ ἀππο οἵίαπὶ Ζῖνα Νεπιδα, ἀπόγαπι ἱπάπιοῖα8 8 Ππηϊ ἱπ| 10 ροΐεγαπέ 

οσὈίεπάεγθ, Τσσὰπι ἰαπιοη Παθοθαὶ εἰΐαπι ΠΗ ϊσογατη, φαδυαυδτη 

τεπιοίοτιπι, (Ἀπ πποηΐα δὰ Βοίϊεβ, αἱ ογεάεαηΐξ, αιοοπᾶοβ. [Πῆ- 

πηΐα, ἔαϊεογ, πὸη πιδπιογαΐ ἀἰίεγιὶβ νουθ]8 ΧΈπορῆοπ ; {πἰ πποϊς 
ἰάπιοη. (Οὐτίε ϑεομηνία ῬΕΓ ἰογγα τηοϊαπη Νερίαπὶ οπιηΐπο δα δ 

᾿ νἱἀεῖϊαγ, 4χθ πη) ἐννοσίγαιον ἀρ ΡΕ αὶ Ῥοθίαγιμι σε οθεγτίπηιβ, Εοάθπὶ 

᾿ς εξϊαι, ἀεηΐψις, φυσᾷ Ἀρεῆροϊάϊ, Αγρίνατη ἱπρτεῆο, Ῥγῶβοοπεβ 
ο΄ (βοιοβ᾽ {εγιῖ8 τα πηϊῖοβ, αἱ ᾿πάτιοῖαβ ἀδηπποϊαγθηΐ, πη δγῖπὶ Αὐοῖν!, π. 3, 

ὥσπερ εἰώϑεσαν, ἱπαυϊε Χεπορῆοπ, ϑῖς επὶπὶ 1118 ὁσσυτγεπεῖθι5 
ἈΑρεβ]ααβ δπΐα ὈΪοΠΠΙ ΠῚ Ρερετοογαῖ ; Προ πὸ πος ἅπποὸ ἕδοοτεΐ, 

ο Οἴδοῦία οοπία!εταὶ Αρσοῆρο 5. Ἀδέϊο ἐγρὸ μαπο Εἰχρεάιτἰοπεπι ἴῃ 
ο΄ Αχρῖνοβ δὰ δηῃαπι Βυα8 ΟἸγιηρίααῖ5 2. τοῖα! Ὀιοάοτιιβ, αδη- 
ο΄ αυδπὶ ππαὶς {Π|8πὶ Αροῆ]αο αἰ σπατῖς. [πᾶς οἰΐατη ρτίοτὶ ἀπηΐ ρατίε 
ος διε οοπῆδι, Οαἴογαπι Αρεῆρο!β ἰἀεπιίδεπη τα Πτε58 τορϑῇε τεῖϊα- π. ς. 

ἴὰγ Χεπορθοη, χυουΐαᾳας ἔπεγαι ργορτειβ. Αρεῆϊαιβ. Νεπιρα 

ος βἷοτία τπλα]ι5, εἴ πᾶ ᾿ἰοαϊς, εἰἴατα Ταρογαΐατυβ. Ηδς Αροπίδυτη 

τρίατη, ἀσπὶ δδεο τοραγεπίαγ, δία! δ᾽ ἀσσεπὶ, ἘΒαιίοπεῖη αἀάϊι 
Χεπορθοπ: ἅτε δὲ γέωξὶ τῷ ᾿Αγησιλάου ἐςρατευμένα εἰς τὸ ἼΑργος. 

Ιτααὺς ἤος ἀῆποὸ {Ππὰπὸὶὸ πὸπ ἐσρατεῦσϑαι ΠπρροηϊΈ. Ῥοΐϊι8 εὐρῸ 
ἰαρία αἰίΐχυο ἴμο, χφυᾶπὶ ες Τεορομρο, ἐγγοτοτη πὶ Βαυῆϊΐ, πὶ 

ξΑΠ]οτ ιοάοσιι.. 



Τοιά. 

τὴ Ο ΟΗΒΟΝΟΙΟΟΙΑ, ΧΕΝΟΡΗΟΝΊΒΑ. 
Ἀεβ. δυΐετη Αἴδηδα. οἵ πιαγι εἰ ηγδο᾽ μπὰς ἀπηο τεήροπάεηϊξο5, ἴδ], πὶ 

ἔΔΠ|οσ, ἱποῖρίαπε: Οἱ δ᾽ αὖ Λακεδαιμόνιοι, εἰς. Ιάπυς ᾿πάς ΤοΟἸ]Πἶσο, 

Τυπς ΑΒάεπιοπεπὶ Ατίαχοῦχὶβ Ἀορὶβ ἀπλϊοατη ϑαἰδηλῖπο ρα} Ενα- 

Βογαβ, ἰεῆε Πϊοάοτο, ΟἸγμρίδάϊ8. μα) 8 97. ἀππὸ ῷ. Αππο, υἱ νἱ- 
ἄἀεῖατ, Γἀρετίοτὶ }υ]απο ἐχοαπίε. Τὰπι τηα8, αἱ νἱἀείατ, ϑρατία 
ἐταῖεν Αρεῆϊαὶ Τεϊθυιι45, ἵπ ἰοσπν Εραϊοὶ δαβεέλυβ. δηπὶ 1,δοοηϊοὶ 
ἰηϊεῖο, 4φὶ ἃπηὶ ΟἸψπαρὶοὶ πιεπίβ σαρὶς 4. ἀπποὸ ΤΌ] Απο. {προτίοτῖ, 
Οϑιοῦδτίβ ἀϊε 7. ργο ποῆτγὶ Ογοῖϊ 1,αοοπίοὶ ἰδθα]5. Οτίο δυΐεπι 
Ἐναρογε ἴῃ Ῥεγίαβ Βε]]ο, ργοξεέξαμι εχῖπάς οοηαϊ, ᾳυοὰ το. Ατῆε- 
πἰεπῆαπι ἤᾶν68, δὰ Εναρσοτε. (υΠαἀΐαην ἱπ Ῥεγίατα πη βεσοπι πα 88, 
ἱπίεγοορογῖε, Ηἰο επὶπὶ οδίδγνανι Χοπορδοη, υἱτοίαυδ Ρτοξοίποηὶ 
χξ5 οοπίγαγία δάμη ῆςε: ἰᾶπὶ ΑἰΒεπίεμίεβ, αὶ Βερὶθ. Ατίαχογχὶθ 
δύῃ οἰ εἴατι Ργδθ (8 ἔετεπίεβ, Εν ΔΡΌΥΘ ΠῚ. ἰάτηεη περὶ οὈπιτοπίεπι δά- 
)ανοεῆπε; αυδπὶ Γι αοεἀξετηοπίοβ, αὶ Ἀερὶ ΠΟΙ] αΐοπι ῥτοξεῆϊ, οο- 
Ρία5 π᾿ Ἀερεπὶ τ 85: ἀνογίετιπί. Μίγα, Βεβὸ ξαϊῆξ, πος ῥτοϊπάς 
ἔοι! οτεάςπάα, πὸ αυϊάοπι ἱρίς ἀἰβηςοίυν. Χοπορμοα. Νίες: δὰ 
ἐᾷ ογεάοπάα οορὶέ Ηπϊοτα, δος εἰπῇ ΠῸ5. ἐχ ἢἰ5. Ῥαγαάοχὶβ 

εχρεάϊεπχαβ, ΠΠ της πη ποτ πηι8, σοη]εξϊο. ἵπ φατοεγθπι ΟΌΠΟΠΕ, 8Πὶ 
τείἰχιῆς. ἀρυὰ Βορεπὶ σταιϊδην ΑἸΠοπίοπ πη : Πλεΐποθρϑ ἀῃἰ σι πὶ 
ξυΠῆς, χὰ! Αἰμεπςπῆθυ8 ἔλνοτεῖ, Τιοοοοτοιν. Οοποηΐδ. ϑιγυςηδη ; 

εἴ ἴπ ΠΠππ| Ροιία5, αυδτα Β Ἔροηὶ Ἰρίμηι, ΒΕ πὶ ρος Τιαοθάδουηον 

ποθ. 78πὶ νϑσο δγο πηρεπίς ἢος Εναρότα Β6]]ο, πον δα ἶς Τγν 
αἴξ ϑαϊταραπι Αὐυϊορῃγδάδίθμη, εἰ Ναναζομαπι Ηξοδίοπηπυτη, οὐ πὶ 
4αΐθὰβ πα] ]4πὶ ἰερὶ πιὰβ, νοὶ Αἰ μοι θη πὶ ἀυηϊοϊτἰᾶ πη, νοὶ Ἰυδοειδος 
τηοπίογαπη ἱπ᾿ πη οἰτἰατα. δὶς Ἰοοαπι πῃ] τ}. παυοτὶπε 118 Χοῃον 
ῬΒομίὶβ Ῥαταάοχα, Οὐομνοηὶξ ροῦγο ἰοπηριι8, πεπῦρς ἄνιπι ἴῃ ἐξ .ν- 

Ρίο τερπᾶτεῖ Αρογίβ. Ησῆς ἐπὶμ ΠΗ] ὸγ Εὐναρόταὶ Τὰ ρρειῖα8. πιὶ- 
Ταεορορ. Ππ ἀοοεῖ; ΤὨεοροπιραβ. ϑασοοίογοπι δαΐεπν, μαθυϊε ἰπ Δ ργρίο 
τ τὴ Ῥποῖ, Ἀρογῖδ, ἀῆποὸ δα) ΟἸγταρ μα ἷ8. 4. ἢ, φυϊὰ ΒΪ8. τοπηροτγίδιιβ δοσιγᾶς 

"ἢ, 24. 

ἢ, 285. 

10]4, 

τὰπι παδοαΐ Οαποη Εμαθ, Οὐτῖς Βοος ἅπηο ΟἸγπιρὶ δ 18 ποπάτι 
ὀχευπίς ΝΝανδγοδυπι) ἔα" Τοϊουκία πη, ὀχ πᾶς οοΠ] σ᾽ πλ8, αυοά ἢοσ 
εράσπι ΟἸγπιρί δ ΐβ ἅπηο 2, ἈΠοάίοβ αὖ Αἰμεπίοπήαπι ἢὰς αἰϊεπᾶν 
τίς, Νίες ἰαπιθῃ πη! ο μοϊϊαυδπη πᾶνοϑ 1148 Διμεηϊοπῆμη), δὰ 
Ἑναροτατη τὴ 88, ἱπ ογοορ ἴθι, Ε οἀϊῖς φαϊην, οὐπὴ 118 δὰ ΟἸϊάνμη, 

πᾶς πιοχ δὰ Ἀποάνπι πανὶραῖ, οἱ ἑαδεϊοηοτα. ὶ πΠοάϊογαμ 1 δοοηὶ- 
ταριϊαπι Γπροτίογοην ἔπος, Αἄδναὶ 14πη). ἈΠοάὶ Τοϊουτα8, οαπὶ ἵπ 
Πα πὶ ρατίτογ αἴηυς ἐιδεοηςεα ἈΠοάίοτγαπι. 1,δοοηίσα πη. τϊἐτογοίαγ 
ΤΡ θυ]υ5 δι γγοηῇβ, ραϊγῖδε ἱγταπηϊᾷς ἀθρυ]ία ἱηΠρη ΜΠ ηγι5. -Εἰ 
ολυΐατη {Πα πὶ ἀρηοίοιε Χοθορθοη, οὰν ἃ ἈΒοᾶο δὰ Ἡο]]ε ροηιααι 

ἀϊνοτίεεῖε ΤΏγαίγ θυϊυ8, αυοὰ Ἀποάὶ το 1}}} ΐαγα Πιοσὶ, ποι 
τηοᾶο ουτὰ ἱρῆρ Ἀποάϊ18, νεγὰπὶ οὐἶαπι οὐπὶ Τοϊουῖα, Ἡΐποὸ τυγία 



ΟΗΒΟΝΟΙΟΘΙΑ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΒΑ. ὀ  Α«ἰ 
Ι ἱπίε]]Π Πρ πιι.8, 4ιιᾶ τη ξαετῖς Ὠἰς τοπηροσῖθιι8 ἴῃ ἀππογάτη σοπηπηοης, 

᾿ βουγαβ. περ] ρεπίηυε ᾿οάοτυβ., ΤΉγαίγθα]ο ἐπὶ πὶ ΔρΡΡαΠαπι ἴῃ 
 Ἡε]είροπίατη ᾿ς. Αἰ 800 Βυ]ι8 ΟἸγπιρίδα 8.1, [8 ἰΆπλεη ἰάεπι 
᾿ Βίγαίμδ τε8 ρείϊδθ οὔ πὶ Τεϊειεο ἀεςεῆοτε “Ταϊπιδτους 84 δπηυπῃ 
[ εὐαίαοπι ΟἸγτρί δα 18 τεῖα ς 4. Μεάϊυ5 δυΐοπι εγαΐ ἰπίοτ ΤὨϊπιῦτο- 
πϑηὰ εἰ Τεϊευτίδην ὈΙρητι 445, φαΐ σὰπὶ ΝΑνάτομο ἀρρα]εγαὶ Ἐσάϊςοο, τ. 21. 
οὐα8 ἴῃ Ἰοοαπὶ Γαβεξτι8 οἢ Τεϊεαια8, 8ὶς γοπετῖς ἴῃ Ἠε]]είροη- 
τὰπὶ ΤἬταγ θυ]υ8 απίς ΤὨΪπιρτοποηι εἰ ὈΙΡΗ ΓΙ ἀδπ : ουπὶ ἰαπηεῃ, 

 σὰΓ νεηϊγεῖ, σαια πῈ Τεϊευτίαπι ἀεάιῆε ἀοσεαὶ Χεπορῆοη. ϑυΐρε- 

' ἔλυβ εἰζ 4110 εἰϊ8 πὶ πρῃχίης ιοάρταο, αυοᾷ ἢς μεῖς ΤῊΓγΑΙγ ΒΩ] 

᾿ ΔΠΠΟ ΟἸγπρ 418 Ῥτίπιο (ογι ας ἴα ἴηνίςαηι ἐοη)αηχοτῖί, Ἐΐϊ πΊ6- 

᾿ ἀϊο ΟἸγπιρίφαϊθ δπῆο δουπάο ρίδης ἀεήάεπι ἔδοετιτ, πες τὲβ 110 
 8Πη0 μείϊδ8 δΌ 1110 1.148 ἀσπονεσιί. {Ππ|τυπηας [Δ πε, ΟΠ ΔΠΏΟ 
Ἵ ΟἸγπηρ 418. 4. Ὠιοάοτγιιβ εἰΐατα ἰπ Αἴα ΤἈγαίν υΐ αι ἀρποίοαϊς ς, 
ΐ Βοος ὅπη 1ΠΠπ1 πὲ ε0 τι ΠΠπὶ ἔα18 νου ἢ τ} ΠἸπγατὰ εἴ, ΝΝεπιρε οαπι, 

᾿ 78π| ἅππο ρῥγθοράςηι ΟἸγπηρίαοο ἐχειηΐς ἈΠοάῖοβ Τεϊειτ48 δὰ ἀε- 
᾿ς ϑεξιίοποπι (οἰ οἰ ανογαὶ, ὙΜεπὶϊ εὐβο μος δηπο, αἱ νἱάφίιν, Ἔχευηίς π. 24. 

ἴῃ Ηε]είροπίμπι ΤγαίγΡα]υρ, Απηαδοοῦπι Οἀτγίδτυτη εἰ ϑευςΠεπηη. 26. 
 Τθγαοῖς Βθρεβ ἱπνίοεπι οοπο  ΠἸανὶϊ, οἱ οὐπὶ {18 ΑἰΒεηϊςηῆθαβ. 

Ἰηπᾶάς παονῖραὶ Βγζαηίίιπι, αὉΪ Τλομηοογδίίαπι τε τα, εἰ ἀἰθο  Π188 π. 27. 

ξογιπλ, αὐιϑΒ ε Ῥοπίο νεπογεπίαγ, ἀπέδοτο, ἰοσανὶς {ΟΠ Ἰοεῖ ΡΟ] ἰοα- 
πἰβ. Ηείγοἢϊι8 : ἀπέδοτο ἐκδέδωκε. Ἐκδιδόναν ἀυΐεπι ἀρᾷ Ηετο- 
ἀοίαπη, ἰάθπη «οἷ μισϑῶσα. Ηυς τεῖεσε νεῦρα 114 ῬοΙ αχ : ΡοΙ]. 118. 

᾿ ἐμισθῦτο παρ᾿ ἐκ ἐκδιδόντος τὴν αὐλήν, ΤῸπι ΟΠαϊοοδοηεηίοα. ἰπ δ" 5’ 5. 1: 
 Αἰβεπίςηῆαπι ἀπηοἰτίαπι με!]εχῖῖ, Ταπι ἰπ 1,εἰθο ὙΒου  πηδοῆατη π. 28. 
᾿ ἱπίογβοϊϊ, οἱ Ὁτθεβ Ῥαγίϊπι ἴῃ βάεπι δοοερὶζ, ραγίϊπι ἀερτεοάδτιβ εἰΐ, π. 29. 
᾿ς Βδο, εἱ []Π1ογ, πος δῆπο. ΚΕ εἰΐᾳυα Ἱςαοητὶ, π. 30.᾽ 

ΧΧΊΙ. Χεμορῃ. οαρὶς ΕἸΔΡΗ. τ. Ματιὶ, 25: 3], Ῥετ, 4325. ν. Ο. Νατν. 365. 
᾿δηῖς Ερ. ΟἸτ, νυ ]ε. 380. ΟἸγτηρ. 97. 3, Ἰηοίρίε: ἔσπευδεν εἰς σὰν Ῥόδον ἀφι- 
χκέσϑαι. 1.. 'ν. ς, 8. ἢ. 30. ᾿ 

“πο πονὰπη δηηὰπὶ ἀτοοεπάμπι εχ ίτηο ῥτορίεγεα, φαρά Ὠϊο- 
᾿ς ἄοτιβ ἱπάθ πονὰπιὶ ἀΠη ἢ} ἱποϊρίαϊῖ, 4 ἔμοτι ΟἹ πρὶ δά 8. 5. ουτη 
᾿ ὙΤΒγαίγ θυ] ἀϊοεάοτει ἃ 1οἴῦο. [π᾿ 6 αυΐάεπι 14π| οἰδεπάϊπηυς, 
᾿ς οτγαῆς Πιοάογαπι, ααοά ᾿πἰτατα Πυ] 8 ΕἸΧρεά το 8 ἀρ ηατῖς ἀπποὸ 
ἣ ΟἸγπιρίμᾷὶς τ, απ (αυδῇ ΠΕ] φείαμι εἶξε ὅππο 2.) τοτεὶ! ἀοπιαπι. 
᾿ς 8πηϊ ἐχογάϊιτη ἱπᾶς τερεϊςῃβαπ) οσεπίπεγιί, οαπὶ ἀἰςεάεγεὶ ΤὨταίν- 
ἡ. ῬυΪὰ5 8 1μοἴῦο. Ἐρο ίβης υἱχ Ῥυΐο, ρ᾽ υἵαυιαπι ἀπῖτι8. ἀπηὶ ἐμ Πῆς, 
Π Βδης οπηποπὶ ΤἈταίγ θυ] Εχροάιτίομεπι. Ρτορεγαθαὶ επίπι, αἱ, 
᾿ ᾳυοὰ Ῥτίπηαπι ἔχεγαὶ Εχρβάϊτοπ5. Θοη ἢ] ἴα τη, ἀταϊοῖβ ΑἸ μςπἰ θη ἤν ἢ. 2ς. 

᾿ Ἀμιράϊ!β, δἀνοτίαβ Ἰμλοοπἰζαηίεβ εἰ Τεϊφαξΐᾶπη, 4ϊ ππατοβ Οἰν ςδιῖϑ. 



Ὡ. 28. 

χ!ν ΟΗἩΚΟΝΟΓΌΘΙΑ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΕΑ. 
: να , 

εἴ Ῥοτίαπι μοί ἀεθαί, τοπυροίεινε Παδνοπίτοῖ ; ἰάχας τεαίυγ ἀρεγίς. 
᾿ Σεπορβοπ. [πιὸ πε υΐδεπι ρ᾽ αἴαυιαπι ἀπίαβ ἀππὶ ΟἸγτιρίοὶ. [πὶ 

ἢ. 30. 

ἢ, 32 1τὶ 

επῖπι οἴϊεπάϊπηιιβ, Ρ8Ό]Ο ἀπίς ἀππὺπι 3. ΟἸγταρίδα 8 ἀείεοϊς ἈΠο- 
ἀϊοβ, δὰ 4πο8 ἴπ ἤδεπι ρτιπἴηαπι τενοσαᾶπᾷοβ τα 5 ἔαοτὶς ἃ Οἷνῖ- 
Ῥὰβ [ιἰ5 Αἰδεπίεπῆθυς ΤὨταίγ θα]α8. Ἐξ τπογίθπι οὐ υΐδεπι Πυΐς 
Δππὸ ΟἸγτηρίααϊθ. 4. {ταῖς Τϊοάοτιβ, οαΐ πῖΒ 1} Βαθετηυβ, φυοά 

(μας ἴπ ςαυΐᾳ) ΟΡΡοπᾶτηιϑ. ᾿ΠοάϊΕ ταπιθη, πὶ (ΔΠΠοῦ, Τιοάοτο οο- 

οαἤοπεη ΑΠπαὶ πα αυϊρίατη ἩΟτορταρ 8, 4] ἃ Ἄ Ἔγα δηη08 ἰπ- 
σποαραῖ, φαοά σατῃ ἴθετηα ἴπ Τιεἴθο ἐρεγῖῖ, ρτοχίπιο Κετε δᾶ (ὰρ- 

Ρεῖϊαβ ἈΠοά 5 ἔεγοπάαβ ργορεγατιι, Τὰ αυοᾶ ἴλης νεγὶ ἤτΠΠἸ πη ΠῚ 
εἴ, ϑ8ῖς Βυὰ5. ἀππὶ διοτῖπε ρεῆῖα ΤὨγαίν θα] οπιηΐα, ροβαιδηι 
ἀπο ει α Τείρο. Ετ Βυ]ὰβ ἀπηὶ 70] πὶ δογάτη ρίεγδαιο, χε ἵπ 
τρίᾳ σεβι 1 εἴρο. Ουιυίμυς ἴατῆθπ ΡΘΠΟΓΙ5. ΟΠΊΠἰἃ πῆγα ΔΠΠῈΠῚ 
ΠΠππὶ ΟἸγπιρίσαπι, φαΐ ἀπηῖ Τα] δὶ ρατεὶ ῥυϊοτὶ τεροπάει, ἢ Ὁ]ο- 

ἄοτγαπὶ αὐάΐατηυ5. οί ὙἬΉγαίγ Ὀ.}} σαάθπι, πος εοάθτῃ ἅππο, Ατὐ- 
Ἢ ΒΎΓΙα5. εἰ ἴῃ οἰαῆ!β Ῥγδίβέϊαγα Γυβεέζιβ εἰζ, σα] 5. πα}} ροῆα Ἰερὶ- 

π. 34. 

ῃ.28. 

10ϊά, εἰς. 

ταῦβ, ΟἸγπιρίαΐβ, αἱ νἱἀεῖατ, ἀππὸ 4. Ταὰπι εἴϊατη ΑὈγάϊ Ποτον]- 
Ι14α: Γαξοοθῆι Ἡαττποῆες Ἀπαχίδίαβ. Ὁετῖς ροῆεα ηὐαπὶ Ηδ]6: 
ροπίυπὶ το] αυογαὶ ΤΉγαίυθυ]ὰ58. Ηος επὶπὶ ὅπε τα πι8 εἴξ, αἱ 
ἀεοϊπιῖβ ἃ ΤὨτγαίγθαϊο Ἰοοαίῖβ, Αἰμεηϊοεπίεβ ἡρο!αγεῖ, Ῥοι ΠΠππὶ 
τ 8 αὖ ΑἸμεπίοπῆθυ8 ΓΡὨϊογαΐῖεβ, τς Ἰαοΐαεϊαγθητοῦ δα, ατ85 
ΤΗτγαίυ θυ ἱπ Ηε] οἰ ποπίο εἴἴδοεταὶ. [τας ἀηποὸ ὀχοαπῖθ. ΔΡ- 
Ρυ 8 ΤΡ ϊογαῖεβ, ῬτΙ ΠῚ τ. ῬῸΓ Ῥγαἀοῃο5. ὈΕΙ τὴ σοῆδε οὐπὶ ΔΑπαχὶ- 
Βῖο ; ἰὰπ|, προϊόντος χρόνου, ἱρίατη Πγαϊαρ πιαΐς ἰητεγβοὶξ ΟΠ 8118 

αἰϊχυοι τὐτοίαπι ΕΑγηιοῖῖβ, Θιυοά προϊόντος χρόνα ἕδέταπι, ἰὰ δὰ 
(ξαποπίεπιὶ ἀηπαπὶ τοέϊο, πὶ ζα]]ογ, τοῖα Ὁ Πενῖαβ, ἘΒδιϊοποβ δὶ 
αυδταὶ [υεὗζογ, ἢ 

"» 

ΧΧΠΙ. Χεπδρη. οορὶς Μυπγοῖ, τ, Αρτ 13. 7], Ῥετ, 4326. Ψ. Ο, Ψαττ. 366. 
δηῖς ἔρ. Οδτ: νυϊξατεπὶ 388, ΟἸγπιρ. οϑ. 4, Ιηοὶρὶτ : Καὶ σὰ μὲν δὴ τσερὶ 
'Ἑλλήσαοντον, ἴ,. ν. 6.1. ἢ, 1. 

Νονὰ δος Γὐδτὶ Ἰαϊεῖο ἀπηϊ οἰΐατη πονΐ ἱπιταπι οαρίοπάαπι οχὶ- 
Αίπιο. Βεϊ!απι ἀπίδα αἰτίπαις ἴαπὶ πιατὶ ἤχογαΐ αυδηὶ ἴοτγα ρὸτ' 
ἤασπι. Ρτοὶπάς ἰοτγοτία Αὐζα οἱ πιατιτἰπιὰ (ξουῆτη, αἱ νἱ ἀϊηλ8, 

παγάνεγαῖ, απὶ Ῥδυϊα πὶ ἴογγα περ]! ρΊ, πιασὶ δαΐοην ἰαηἰὰ πιπιοᾶο 
βετὶ οαρίτ, ϑυρετγίοτὶ αυϊάσιτι ἀππὸ (πῆμ οἱ οχ ἱπυργονο 9 δαὶ 
ααϊδηι εχ ῥτοίοίο αἴηνς πιαηϊεῆο, Ἐς ἱπάϊσαι Αὐιδῖον ἱρίς, ἢ 
τηδηϊοπι ο᾽05 τεξϊς σαρίο. ΑἷΈ δοΐπι, Εϊεοπίσατη ἰπ Ζρίπα, οσαπὶ 
Γυρετγίοτί ἐεταροῦα σοπιπηογοία ἔα Πδηὶ ΑἸΒδη ἐπ ῆθυ5 ἀἴαας ΠΕ ρίηο- 
εἶρ, [απι (Πῇταραπεριι οἰἴατι ΕὐρΠοτ 8) ἐπεὶ φανερῶς κατὰ ϑάλατϊαν᾽ 

ἐπολεμεῖτο ὃ πόλεμος, ἀερτοοδαιίοηοθ οχ Αἰσα ρου! ΠηΠς, 81 ἢδο 



ΟΗΠΚΟΝΟΙΟΟΘΙΑ ΧΕΝΟΡΗΟΝΈΤΒΑ, χὶν 

᾿ς δηπογαη ποίδ ἢϊ, ἱππαϊῖ, αἰ ἀϊχὶ, πηατιεἰπιϊ ἀαπίαχαϊ ΒΕ} ὅπη 8 
᾿ ἄυοϑ : Δ] πη), 40. (δοτο χυοάδηι υἰτϊαἴχας ραγεϊβ σοπίδπία 60 ἀς- 
᾿ς Ἰαρῆ εἤξπι ; αἰταπι δυΐεπι, ἴπ πο 74π| νεγίαμααγ, ηὰ0 ἀφάϊα ορεγὰ 
᾿ς Βεϊαπι ᾿ἰα δἀπιϊπ γατίπε, ϑίς οτῖξ ἐδοαπάυβ ᾿ς ἀπηυ8 8 4}118, ἵπ 
ο΄ αυΐθαβ ἴεγτα πιδτίημε σεῖδ, (εἰ υΐϊάοτη ἱρίο Αὐέϊοτε Χεπορβοηίς) 

ἰηνίςοπι. ἀπ ηχίπια8, Οοπνεθηϊϊ ροττο, αποὰ αἷΐ Τοϊθυξίαπη ἴῃ ἴπ- 
[0118 ΠΕ ροοὶ πιατῖβ (8 ρεσυηΐδ οορεπᾶδο οαπία, οὰπι Ρτονοσδίϊ 80 
Εἰεοπίςο ΑἰΒεηϊθηίοβ, ΖΕ σ᾽ πεῖαβ ἴεγγὰ πιδτίαυς οὐἤάετεης. Ἔμης π. 2. 
βηἶπῇ σΟΠ Δ {1118 Τοοίοτατι Π ραμἀ118: οο]]} Προ π 15 ναοαθδηΐ, οαπὶ οἰϊαπι 

οἴει ἃ Β6]1ο, δηπογατα (Ὁ1]Π1σϑὲ π11118. εὐ Πηῖθα5, αἴ πλυ  18. Βυ}8 

᾿ς ΗΙ ποτα οχομηρ]18, ἢ ορὰβ οἴει, οἴεπάϊ μοῖϊει, Εἰ Ἰηϊεαπὶ ροίῖι8 π. 3. 
Δ81 Φαϊῆς, τοχίπᾶς εἰἴη (οἰ ]Πἰρίηγυβ, φυοά Γιοοεῇοτγεπι Τεϊςυ 88. 
Δοςεροτίς, Βοο τεπροτα, ΗΠ]ογαοεπὶ ἱπ᾿ πγαπετο ΝΝΑνδτοη!. [8π| επῖτα 
Ὀἰοππίατ Ἔχρίενεγαι ἴῃ. μος οἴδοῖο Ὑοἰομτ48, απο 7υἱαπη ἃς ἰ6ρ]- 

᾿ αἰπησιι, ἴοπηρυ8, Τα "ΠῸ. 16πὶ͵ οἴεπάϊηνιι8. Νεο ἴαπε. το, Ἀερίο 
[Ἰεπηπηαῖς οταπᾶο, εἰ αἱ Παπητηα πλΠΠἸτὰπὶ θοπονοϊοπεῖα ἤοτγεθαξ, 1014, 

τοπιρὰ8 ὈγονΔη4απὶ εἴα οοπίμεγιη!, - “Βεα πανο5 ἀπηΐαχαι ΑἸΠεηΐ- πα. 2. 
ἐπῆαπι Ὁ Αὐρίπα αθερετγαιῖ. Τεϊουϊαβ. Μαυμπίτίοπεπι Ῥαπρ 5 δὰ 
5. υἵαας τηεηΐεπι ἀεξεπαϊξ, πεπῖρο, δὰ ἀππιμι Πυ}ὺ5 ΟἸΥ ΠΡ. 98. 1.πι. 5. 
Ῥγοιλς θαι δηΐηλ τα ΓΟ ΠἾ8. το Πα! ατῖοβ Οογρορα8 ΕΙοτδοὶβ. ἐστεσου Π]ά, 
λεὺς οἱ Ηατγηλοῖϊεβ,:: οὐ οτὶ ροίϊι8. ἱρῇ, πάτα ΖΕ ρ᾽ποῖα8 οθήάετε, 
νἱἀεγοηίαγ, Ρτγοϊπμάς τη 18. πανὶθαβ, ΑἸΠΘη 88. τεάιεϊι (απΐ. - Ηος [υἱά. 

ἘΓΡῸ 5. τηοπῆσυμη. ἤραῖῖο, Ζρίπατη νοπογαὶ Τεϊουϊίαβ, Τεεμεῖδ ἔπος 
ςοῇογαὶ Ηΐογαχ, Θοτροραπὶ Ηΐεγαχ τευ Ἐπ) ρἴηα.. σοτεπ 8. ̓τρῖε- 
σοταῖ. Νόου ἴεηαϊξ δαΐθτη ἀΐὰ Η]εγαςὶβ 111 ΝΑ νατοῃϊα ὄντος δὲ τοῦ ἢ. 6. 
“Ἰέρακος ἐν τῇ Ῥόδῳ. Νίοη {0]]Ἰοεἰ πγυϊῖο, ροϊαιδηη Β ποάμπι βιτὶ-. 
δἰῆδει, Ηϊογαςῖβ ἰΙοοο Α πιαιοίάαπι Ναναγολιπι, αἱ Τογῖθαζο σταιῆ- 

' οδγεῃἰΌΓ, τηϊττυηΐ. Τιασοάἀφογαοῖ!, 18 ΟὈϊίον ἀρ πηι νεηϊΐ, Γα τη τ{{- Ιθια, 

αις, δοιπη ογρορα πανίθυβ, ΕΡμοίμπι πανίρανιῖ, [πᾶς αογρο- 
ΡΆπιὶ καγίιβ. ουπὶ ἄροθῖι πανϊθυ8 ἱπ Αὺρίπᾶπῃ τετα τεἰξ Απιδ]ο 448. Ιοἱά. 
Οὐνίδπι δυΐοτα Παθεξ ἴῃ τεάϊξα ΕἸΠοπηαμ,, ἡπιοτι Ροίς τεοθρίοϑ 1108; 7, 

αὐὶ ΖΕ σίπαπι οὈίξαεταπί οἶνεβ, ἴῃ {ς᾽ ἀγπιανογαηΐ Αἰποηϊεηΐς5, σαὶ 
ταγία5. Ατἰεςαπι εχ Φυρίηα ἀερτγοάδτεῖαγ, Ηΐϊης ἸΏ {6}  πλι8, γδ- 
ΤΠ μηὰπὶ εἰς απροᾷ ἀἰχίπηι5, ἂς. ΝΝανάτοῃϊα Ἡΐεγαςῖ8. Ὀγεν πηι. 

Μοχ. Ἐπποπηυπι, ατιοπὶ ῥσίπιο ἔαρεγαῖ, υἱηοὶς Θογρορα8. Μετὰ [δϊά, 
ταῦτα Θοτροραῃ ἱπῇ 118. δοσορῖξ οοοϊάϊταυς ΟΠαΡτίαβ, Εναροτγα "" 19: Εἴς. 
᾿ (ρροιῖαβ Ἰαϊαταβ ἱπ Ογργαπι. Οπιηΐποι Βα} 8 δηπὶ ἔπε. Ογρταπι 

᾿ς δηϊπὶ υἀπἰνετίαηι (δερὶῆς τοαῖυγ Οογπεϊἰαβ5. Νεροβ, Οετγίς δῆπο Οοτη. Νερ. 

 {εηχεηῖε. Ροβ Ρᾶρεπι  δπῖπι. Απιίδιοϊάξε, 48 (δαπεπίϊ Δηπο ἕαέϊα ΟἸδδγ. Ο. 2. 

᾿ς εἴ, Ογρτο ἰϊογαπν Ἔχαΐιβ εἰ Εναροταβ, οὰπὶ οἴϊιπι Ρογῆβ ΒΕ}: πῃ 
 ἢϊππὶ ρετεπαϊ Ῥαχ 1114. οοποείηῆει, Πδαυς μας. εἰΐατι, μος ἅππὸ 

τσ ων ξυσωδς - 

ἰξῶν. του ον κῶς ο-: ὩΣ πμΣ 

πακὺ; «πῶσ 

, ἀπ ς 

“ἀυσοσνονοςς Ὁ 
ἌΡ ΣΝ Ων ΝΣ ΜΟῚ 



αἰνὶ ΟΗΚΟΝΟΙΌΟΘΙΑ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΕΑ, 

ἐχεύπις σοπ ρετγῖης, ἕατη αἰ τ γα βεθα ἴῃ Ἑπποηυτη Οογβοβ,, 
ὑδετ. Απη. ἃ πὰ πὶ ἐπ ᾿ρίατη Θοτβορᾶτι εεϊάτπι Ὁπαδηα. Ἐπδαπι ἄς Τεπηροτὲ 
Ρες. 7αϊ. 
4234. 

Ῥιυίϊατοῆ. 
ἀς ΟἹ. ΑἸ. 
ἢη, 

ῃ. 9. 

ῃ. 13. 

1018, 

Ἱ,, ἵν, ς, 8, 

Ὡ, 36, 

Ὑϊξτοτίες ΟΟτρορεε ἵπ Εἀποπτάαι δοηϊαΐξε, ἢ αὐϊὰ ΤΟ] αἱ Παδεῦέξ 
Μαχίπιὶ {Π8πεπ|| οοπ]εδατα. ΑΔ Βᾶής επίτῃ νἱδιοτίαπι τεΐετε, αυοά 
ῬΙαΐατομιιβ ἄς νἱδεοτία ουδὲ Ε ϑαϊαπιϊπίά. Νείαρὲ ἴβοζαπι Βαϊ ΠῈ 
Τλιδήξε ἀἴεπι ἀπλακε. δ᾽ ττ μι τό. ἐν ἣ τοῖς Ἕλλησι περὶ Σαλαμῖνα γικῶ- 

διν ἐπέλαμψεν ἡ ϑεὸς πανσέληνος. ΝΙΕΠρε Ριορίεν γεϊθὰ Χεπο- 
ῬΒοπίῖβ ἀξ ἢος ποῆτο ΡΓΙο: ναυμαχίας πρὸς τὴν σελήνην γενομένης. 

ϑεά φυδεσύπαυε ἀετηστα ἐπετὶε νἱδτοτῖα, συ) 5 ἀϊετη μος ἴπ ἴοοο ἀδ- 

ἤρπάτε γνοϊαϊε ΡΙαἰαγομαβ, ἢὰπο ΓΑ οἠλ πὸπ Κα Π ταϊηὶ ἔβοῖ!ς Ρὲτ- 

Ταὰάεο. 1ὲ5. ΑἸΠοηϊδητι πὶ νἱδιου 5 οἰ θοτοθ ὀπυτηθζαγο ν αἷς 
ΡΙαΐατο 5, ὁαπὶ μος ργοϊο Χεπορδοηίΐδο υἱδεῖ ξαοτῖπι Αἰμεηῖς- 
εὐΐεβ. ΟὈίσυτγίοτ ἐγαὶ εἰϊδπι ἤδες 10. {γί τουηϊατη ἰὴ τ 4. νο ἐεῖο 
Ροξία8, φιδηὶ Τα πὶ ργω] πὶ, ἀπαπὶ αὲ Ἰπεπιογία πὶ ἀππαδπι τηδ 
τέτεῖατ, Νίες εγαὶ ἀεπίηις, οὺῦ Πίαπα δὰ Τὰπας δεπεβοίι πὶ 
ἀϑτιοίξετεπε ΑἸοηϊἐηΐεθ, αυδὲ Βοίαπι ρεγδουξοηὶ ροξἰιβ, αυαπι 
Αἰδεπίεπῆστη ἔπροο, ἔάνεγε νἱἀεδαίγ, Ιτὴο πε ἀυϊάεπι δαρτόδαηξ 
Αἰδβεπιεηίβ, [ἀρετίογεβ πατπετο, εἴ ἃ φαΐδαϑ ἱρία Ράα]ο αηΐε πιρετγὰϊ 
Οοτρόραβθ. ΝΙες Ἄηϊπὶ Υἱ, (δὰ ̓ πῆα 118 εἰ ἀγαίαρεπιαις αἴ8, νἱ δχοτίαπι 
ΠΠλ ἢ οοπίξοιξι5 εἴ Θοΐροβᾶβ. Ἰεπῖᾳᾶς πες Μαπγςπίοπὶ οοῆνε- 
εἶξ τοπηρὶι8 νἱδιοτίας δα, αὐας ααϊηταπι Ὁ ἐπιτῖο ἀππὶ πιοπίδπι 
πὸπ δἀπιοάαπι ἀϊαϊϊπο ἰπίετγνα! ο Τδαυέδαϊατ. Αὐπὶ 1 ασοηϊοὶ ἱπίτῖο 
τῆε 5, αἴ Ραΐο, τεϊροηάέξ δὸς Αηϊαϊοἰἰθ᾽ Νανατ ἢ ϊα, ἀπ ἢος 
ἀΠῆοὸ δυΐι5 ΟἸΥπιρ 5 98:1. 45 Οἔξ. 7]. ἀϊξ οὠρῖξ 4. Ηυΐς 
οοτίς ἱηϊ εἶδ ὁρείπιε σοπύεπίε Ῥάυ]ο ἀπίδ εἴαρίι8 φ. {Π|ὲ ἃ Ν' δῖ 8. Ἰηϊ- 
τίο πιεπῆβ, Ομίο Θογρορα, ΠΠῸ5 ἴπ ΘΟΥρΡΌρα: Ἰοσαπὶ Τεϊδαξία5 
ΝΜανάτοδίιδ, πὸπ αἱ Θοὐροραβ Αἰταϊοῖάα ἀππιακαΐ ἐπιγολεύς. Νεῖρὲ 
ἐπὴ ταύτας τὰς ναῦς. Εος εἴα πὶ Πἰτρί ὀΐαδ Εορία ἐπ ΠΣ νἱ ἄξη- 
τὰν ΕρΒοτῖ, ἢς ᾿ρίαπι {δ᾽ σεγεπὲ Απια!οἴδαθ, ΝΊΒΙΠ ὀγρὸ ρυρηάξ 
πόνα δῶς ΝΝαναγοιία Τοεϊξαϊα οὐπὶ ΝΙανατο ἃ 11 Αἤαπα, Ῥτουβ 
αἰΐα, Απιαϊοῖϊάξ, Νέος Ρυρπᾶβαι Ἰὸχ {Π|π: Τιασοὰ:πιόπαπι, πὸ ἰδξηὶ 

[8 ΝΝαναγοῃυ8 ἤοτγεῖ, ἄς αὐ ἔπ τέρυ8 Τγίαπατγὶ ἃϊχίτηυβ, Ετὰϊ 
εὔῖτι ῥτίον Τεϊςυϊία: ἸΤανατομία εαάεπ) ουπὶ Απιαϊοϊ πα: Π1ἃ, Αὐὰ πα, 
Ηᾷξο, συ πὶ ποῖ ἀρ" 8 Αδαπᾶς (δ᾽ δέϊα, πονα ῥρτογῆιβ δὲ ἀϊ-ὶ 
νεα, ΗδῈ ἐγο αὐπὸ ἐχευῆίδ σοή τ ρε ἀὐθίέτον, Π14 ΤοϊουϊαΣ 
βείϊα, α' Χεπορδοηῖε πιόπιογαια, «85 Υποτα πὶ Ρδθε, ἡ ὉΠ πΊ ἕοτὸ- 
Ὀδηΐ, Τεϊευτ δ 14π| ΝΜ αν ΟΝ, 

Οἰειογαπι οὐδὲ ἴῃ ΑΠατη νη δὶ Απτα εἰ α8, ΤΙ ΘΙ οα τὰ τὰϊηϊ 

ἐφιγολίά, 4 ΓΟ βῬέξια5 ὕεγγεξ ΑὈγδεπίθ, Ηδο δαπι ἤος ἀπηὺ ἄὲ- 
τὴ ἀπ! ἐχουητε ἐόξετί ; πὲ ΟΠ δ, ἦε βοβαδ [π΄ ΑἸαχ διυἠϊ Τρμὶ- 
οὐΑ 4 πυῖς «δ ἀηποὸ ῥτοίπάς ἐὐδυσπᾶαν, αἵ τεδτε Παταῖν ὉΠ, 



ΟΗΚΟΝΟΙΟΘΙΑ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΕΑ. αν 

Νέεὸ επἰπὶ εἢ ηυοὰ ἀυδίϊτεπιαθ, πος ἰάεο ἔξ! ἔ{ὸ Απταϊοϊάατη, οἱ τέ- 
᾿Βὰ8 [λρεἀφεπιοπίοτατη οἰαᾶε {114 ΑΠαχΊθι: ἴῃ 1118 ρα δ Δ ΕΠ δε], 

χυᾶπι ροταῖς πιτοτγηβτης Γαρνεπίγεῖ. Νς ἴᾷπε ἀξία δ Τρ ϊογᾶ- ἵ.. ν. ς. τ. 
ἴδηι οαρίαηάίΒ, ἢ 485 ῥα  Πεῆϊ ῥεῖ τηογὰπὶ ἐαοςεῇοτῖβ, οοσαποπίθυϑ, ὅ΄ 7. δἰ 25: 
εἐχίϊπᾶς οἰ] αἰ πιυδ, αὐοά ΝΙΙςο]ος πηι ἴποχ ἀρρυ τη οδίξαετγιι 
ΑΡγάϊ, εἰ ἰῃ ἀπρυϊίαϑ τεδερεγὶι, 868 οὐπὴ ΝΝΊ ΓΟ Π πὶ το ϊηῆξι, 
εἀ Τετ δαζαίη (οἴ οοπίι!ε Απειαδϊοῖάδβ, αἰ ἃς Ῥαςς ἀρείεῖ, ραδεατη- ἢ. 25: 29. 

4υς, αξ φαΐ ποϊεπε Ῥαξξτα ἢ πὶ ἀοοίρεήξ, δοπηπηιηἰθαβ αςοὶρίεπ- ἰδ 
τἴσπι νἱγῖθαβ δὰ Ῥάρεπὶ οορογέπειτγ, Ῥαΐξὶά εὐρὸ ἢος ἅπηο Ἔχευπῖε π. 36. 
Ῥαχ 114 οεἰἐδεττίτηδ, εδἀείηαας ἱπίδιῃ ἢ τηα, ἡ δ Α ἰδ] οἰ ἀςε. ἀρ- 

᾿ Ρεϊ!αθαΐυτ, αυὰ ἰατηάϊα αὔετγίᾶ ἃ 1 ἀοεάε ΠΊΟΠῚ18 Οτςάγυτη ἴθ Αὔα 
Οἰν ιἀΐαπι ΠΠΡετίαθ δ ᾿ρῆ8 ργοδεθαίαγ 1ναοεάετποῦῖε. Ἐπ αυϊάεπι 

᾿ τα ῥτοδεδαῖατγ, αἱ Ῥεγίδβ ἱρίοβ ἡἀνέτιηΐ δὰ υἱτὴ ἱρῇῆβ Οὐθοὶβ Επτο- 
᾿ μαῖϑ, 4υὶ ἱπνῖῖ ρτγοδερνάηΐ, ἱπέετεπάδπι, Νοπάσπι άπιεὴ ἱποὶρίϊ 
᾿ς Βυ)β Ράςὶδ Εροςῆά, ἄυπὶ τεϊαυδτοπὶ Θταοατγιπὶ ΟἸν ταΐαπι Γυθτα- 
᾿ ρία 20 ἰπνὶ εἶθ εχιουηεης. Οὐοά ἀηπὸ ἀετήππι ἐξα υθϑτῖ δέξαι 

οἵϊοπάετηιβ. Ἱπεῖρί ἀπε δαΐεπι, αἱ ἐχ Πῖτηο, Πυ]ι5 ἀππὶ τε5 Α ἤδηδ, Γ, ἵν. ς. 8. 
δὰ νεγθα ΧεπορΠοη 5 111 : Αἰσϑόμενοι δὲ ταῦτα οἵ ᾿Αϑηναῖοι, καὶ δὲ5 5" 34 

διότες μὴ διαφϑαρείη ἐϊς, 18 ἐξτίς, ἢ τεβ σείζα: ΤΡΗΪογαὶῖβ ἴῃ Απᾶχῖ- 

Ὀῖαπὶ δὰ ἀππὰπὶ ΟἸ ΠΡ. 98. τ. ατιϊρεύπι. 

ΧΧΙΝ. Χεηόρῃ. οδέρὶὲ ΜαΠγοΝ. τ. Αρτ. 2. 70]. Ῥεγ, 4327. Κ΄. Ο. γατγ. 67. 
εἰ 8πῖδ ΕΡ. Οἢγ. νυὶξ. 387. ΟἸγιῃρ. 98. ἀς Ἱποίριτ: 'Ως δ᾽ ἤἥκῶσε Νικόλοχον σὺν 

ταῖς ναυσὶ, 1.. γ. 6.1. ἢ. 24. 

ϑρεγίοτὶ ἅπηο 74π|ὶ ἐχέυηίε οὐϊεπάϊηιαβ, ΟΠαὈτίατη δὰ Ἐνᾶρο- πὶ το. 
᾿ ταπὶ Ογρε Ἀερεπι ἐξ τη απ. ΟἸεπἀϊπιιβ, απίεα αὔδτη τεᾶϊ- 
᾿ χεῖ, Ρ]εγαίαυε Ογρτὶ ὕἵτθεβ Εναρόγο Πιθερ ἴδ, τεϊϊς (όγηεὶῖο Νε- 
 Ροΐξ. Αππὸο αὐΐεπὶ ροίξ ρᾶοετη Απίδιοῖάδα, συτὴ Εναρόταπι, ραρὲ 

φοπήιίιαϊα, ἀρρτεδεγεπῖατ Ῥεγίξ, 14πὶ Εναρογαπι ῥ᾽ τ ας ΟΥρτὶ 
Ὀτθίθυϑθ ἱπιρεγαε ἀσοεὶ Ὀϊοάστιβ. 74πὶ ΟΠαθτία ἀεΐποερβ ἰπ 
ΟΥρτοὸ πα] πιὲπῖῖο, ἀυῖρρε αὶ ρὲτ Ῥαοῖβ οὐπάϊϊοπεὸ ἐ ΟΥ̓́ΡΓΟ 
Ρτοσα! ἀυδῖο ἕμοτὶξ ἐνοδαϊαβ8. Ηυΐο ἐτρὸ ἀππὸ τπηθάϊο γὲβ α Ομᾶ- 

δῖα ἱπ Ογρτο ρεῖδο {διιεπάδ Τὰπὲ. Εἰ ἰᾶτηεπ Οὐγρόραβ 14Π| πὶ 12. 
᾿ Απηϊαϊοῖδα Ἰερᾶϊαϑ ἃ ΟΒαΡτία οςοῖι5 οἵ. Ηΐης ςΟἸΠρίπηυθ, Απϊαὶ- 

᾿ οἱάαδ Ῥασεῖη πὸπ ἰρίο εὐμ5. ΝΑναγοηϊος ἰπἰ εῖο οδεἰπυϊς ; 1:4 ροῖ- 
4αᾶτη ΒΠΠῸ πὶ ὉΠῸΠπῚ ἵπ ΝΑνΑτο Δ ἐχρ]ενει. ΟἿπη επὶπὶ ἃ τε]!- 

᾿ 4 θ᾽ Οτεοίδ ΟΥν "ΔΈ 18 ̓πνϊΕ18 ἀοοϊ ρεζεϊαγ, ογσᾶπιὶ ῥτοϊπᾶς δὰ {Π|ὰπὶ 
' οορεηάδε, φυοὰ ἢος ἀξδίαπι ἀππὸ ρᾶυϊαι! πὰ οοπίεουτὶ ἕαπξ Π,δοοάδ- 
Ο τηοηϊ!, Οετῖς οὐτη ΤΡΒϊἐγαῖεϑ, οἰδᾶς 1, δοεἀδθτηοη 8 1Π]αΐα, ρὲὺ ο86-, ἵν. ς, 8. 

 ἄξτη Απαχίδι, Οὐνεϑ [105 Τρέτίοτεβ ἔδοῖῆξε - Οὰπὶ ἴτεπὶ ΝΙΊοοῖο- π- 35: 
᾿ ομυτ Απίλ᾽οἰϊδδ ἐντιγολέα ἴεπετγει ΟΡ ΕΠ ΆτΩ : πὸ αὐϊἀὲπὶ ἐχρεδιατί - Ὄ "Ὰ Σ 



Ὡ. 26. 

Ὦ, 28. 

1ὐϊά. 
Ώ. 29. 

Ξ. Ὦ, ὁ. τ 
ῃ. 28. 
ἔων, ὁ, 1. 

Ὡ. 31. 

αν! ΟΗΚΟΝΟΙΟΌΘΙΑ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΕΈΑ. 

Ῥοξαϊε, αξ αυϊὰᾷ ἱπνῖι ΑἸΠΒοηΙοη88 δἀπηϊτἰογοηξ. πὶ δυΐοτα ΤΉγα- 

{γθυ! Οοἰγιιἐπῆϑ πανοβ 8. δὰ ΤρὨϊοταίοπη ᾿ρτοίζυιγαβ ἱπιθγοςρ ῆξε 
: ᾿Απίαιοϊάαβ ; ; οὐπὶ εἴδη ϑγγαουίαπαβ εἴ Τα] οα8. πᾶνεβ. 20. ἃ0ρο- 

Ρ σι, εἰ οἰαἴϊεπη ατὴ 8ο.. πανΐττι οοπίοτ ρηῆει, 78 πὴ Ἰρῆϑ οἰϊαπὶ 

Αἰβεπίεπῆρυβ. εουὰπὶ ἰαπάςπι. (υβταρία οχίογής, Τὰπι {ο]αἴαπι 
ξαϊῆε οὈἤάϊοπεπι τηδηϊξεαπη εἴ. [πιὸ πιδτῖβ ἱπηρεγι πὶ ΡΘΠ68 
Απίιαϊοϊδατη. ἔα ῆξ ἀρποίοις Χεπορῆοπ. Ἐχράτεν. (πᾳ) πάσης 
τῆς ϑαλάσσης: Ἐΐ ἤρπυπι [προτὶ αἀαϊῖ, φυοά παναβ ε Ῥοπίο; 4185 
Αἰβθῆδβ ρτοβοϊσογεπέασ, ῥσγοβιθαοτῖς, εἰ δὰ ἤιοβ. ἀνογίογις. οϑὶς 

εΥρο, ἔγαθιῖβ Αἰβοπίεπῆμππι. νἱτῖθα8, σαπὶ δὰ Γιδορἀϑο πο ΠΐΟ5. ΥἱΓ6 5 

εἴϊαπι “Ῥεγίδσα τι δοςοίπῆξηϊ, οὐπὶ πε. φυϊάοπι ἄοπιὶ ταὶ οἤξηὶ ἃ 
Ρτδράοηϊθυβ ρΊ πεῖ ῖ8β, οἴ παρετα οἴει πηοτπογία οἰαάῖβ 0 Ὁ 1γ- 
ίαπιάτο, πεο ἱποοιητηοάεε. οἤουγεπίυσ π᾿ ἔοττηα Ῥαοὶβ. Απίδιοϊ ἀδα 

ςοηάἰτοηε5 Αἰπεηϊοπῆδιιβ, ααοά [πὲ] αγατη. 1018. Γοπηπὶ; Ἱπιδτὶ εἰ 

ϑογτῖ, φαϊθυβ απίθα τηεϊαογαηῖ, (Ἰ ναπι 1}Π|8 εἰ ἱπαξτατη οὐβοάίτε- 
τὰ : ποη εξ ἀεοὶπάς φυοά πηϊγεπιαγ, ἰμν το8 Ἰἰσοῖ, ΑἸ με πιθη 8, Ῥαοὶ 

εἶ βαϊῆς Γαβταραίοβ, ϑ86ᾳ πηθ]ογοπ 118πὶ Τιαοοἀροτιοπίοτατη, ἀοϊογῖο- 

τεπὶ δαΐοπι ΑἰΠεπίοπῆαπη, μἰς, ̓ ρίς ἔδοὶξ. ἀπηιιβ, πηράϊαβ. ΔῸ ἱπιτῖο 
Ναναγοϊα Απίδιοἰάε δὰ Ῥαροπῃ. Νίοπ ἴος άπιθῃ ΔΏΠῸ 1ε4 ἴε- 

ααρηιὶ, Ῥᾷρεπι ἱρίαπι οὐεϊπαϊῆς τοὶ οἴϊοπάοπηιϑ. 

ἶ 
ΧΧΨΝ. Χεπορῃ. οαρῖς ΕἸδρἢ, 1. Ματγῖ, 22. 10]. Ροτ᾿ 4328. 0 Ο, ψαττ. 368. 

δηῖς Ἐροομ. ΟΒτ. νυ]. 386, ΟἸγπηρ. 98, ὃς, ἐποὶρὶε: Οἱ μὲν, ὃν ᾿Αϑηναῖοι, 

Ϊ, ὑ. ς..4. Ὦ. 19. : 

Ηος ἀπῆο 7υ]ΐαπο, ἴτπο εἴΐδηι, αὶ ἃ Ν γος ἱποῖρὶς, Ηογορτδρῃϊοο, 
᾿Ρᾳρεπὶ Απίαϊοῖδαε Οτοογαπιὶ ζιβταρ 8 ἀοοορίαπη γθἰ τοῦ, ᾿Αππο 

Ὁ, 1. ἢ, 29: 

10ϊά, 

ΟἸγπΡ οϑ. 2. ἐᾶπη αἰσπαί οἰϊαπι Ὀἰοάοτιιβ; ᾿ΝΠι δαΐοπι ἱπδαηῖο 
ἈΠΟ 111|ο, πη Ἔχειαηῖς, ΟὈς αοτὶ τ, ποπάπιπι νἰάοταης Εγιάὶὶ, Ἐρο 

ἐχευηΐς ζαϊῆς εχϊπὰς οἱ Προ, ΑΙ Χοποόρμοη, Ατρῖνοβ ἃς, ΒεΙΪο 
᾿πάϊδο (γῖο 1ναοοπῖοο ἂς φρουρᾷ πεφασμένη) τοίοϊ ν ΠΣ, ουπη Ῥαςοηῖ 
αἀτηϊττοτεηῖ, Αἷἰὰ ῥγθίογεα, ἰὰ φυοαὰς ὀχρίογαϊα τι ὨΔὈυ δ, π} 81} 

ΠῸΪ ρῥτοξαζαγατη μηνῶν ὑποφοράν. ἸΝεπηρα πιοηπιιπὶ {|| ἴη, ιια πὶ 
᾿δηΐφα υἱυγρανογαηΐ, ἰπτογοα]αἰϊοηοπ), αἸοπο, αυδπὶ ρτὸ Ογο]! ἰορο, 
Ἰοοο, υξ Βοῆςεθ ὑπὸ (Ἰτοπα. τυοηΐς Γαπηπιονεγεηΐ, ρτορίον Ἰσάογαπι 
Τ]Βπιίοτοπι ΝΝπιοογαπιαις ἴδογαβ. ἰμάἀυιοῖαβ, Ης ποπιρο ἀἰάϊσο- 
ταηὶ ΠῚΒ τ 8. ΝΙεπιείίψιις. ρου εἰ πλἶδ, οατὴ τορίοποιι Ποτα πη, ΠΟῚ 

, οδαπιϊθυθ. 1118. (α}ῆ8. ἱπάιοὶϊθ, ρορυϊαγοῖαγ. Αροῆρο!θ, Ιϊααὺς 
μἷς ἀηπὰ8 ΠΑ πλΐσυ8 ογαὶ οἱ ΝΝεπίθυβ, 78πὶ δυΐεπι ργθοοοάοθαπὶ 
Νεπιοὰ ΕΠ Πῖνα, πιεηίς “ΕἸ ἶνο ρῥείπιο, δαιοραπίυν δυΐθπι ΠΕ ηλΐα 

, Βίθεγπα, πιοηΐς Ὠἰθετηο Τοουπάο, 1ἴδαὺς μος ἰςπηροτς σοπνοπογαηὶ 
αὐ Τειΐδατυπι {Πτίυτὰ Ἰερατὶ ὧς ἐογπια Ῥδοῖθ, αυᾶπὶ ἤλοχ νοϊ]εθαΐ, 



ὅν πο σς ΕΒ ΑΔΕ Σου πεσε Ασα σε τσ» τσ πες 

- 

τ ππ“ῇΦφΦἷΠααῖρΝΝ τὰ παι ψπἰρὰσσ 

᾿ὉΗΚΟΝΟΙΠΟΟΙΑ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΕΑ, χ χ 

αξζυτί, Μοχ τεϊυϊεγαης δὰ [π85 χυΐψιε Οἰν τ4ἰε8. Ε εἰ’ 15 ΟἿν!- ἢ. 32. 
{δεῖ υ5 Γαβταραηεθυ8, πιογᾶπὶ δάμας ἐεοεγαπὶ Ἰοσαῖ! ὙΠ ΘΑ Ποτι ΠῚ, 
ΠῚ; {ὰ ραταίοβ εἴἶε ἀϊχογαπί σοπηπηιηὶ Βοθοίογι πὶ οπηΠἾ ἈΠῚ ΠΟΙ Ϊπ 6 
Τιθ] αταπάππη ργαῆατε, Ηος (ἸΠσεῖ ατιϊῆοῖο, αὐ Πιδ)] εδξαγαπι ΠῚ 
Οἰν ταΐαπι ΠΠθογίδτθπι, φυᾶπὶ ἔογπια Ρδοὶβ Απιαϊοϊάοα: οοπιρ ςἔξεθα-: 
ἴαγ, ἱηηρεάϊτεης, Οοπίτγα Αρεῆ]λυβ Οἰνιαἴὰπὶ Ράγναγαπι), αυοὰ 
εἴη! ῥγὸ ἔογπια Ῥαοὶβ αὐτόνομοι, οαυτίοπεπι ἐχίροπάαπι οἵα πιοπεῖ; 

πδο Δ]ΠῈΓ ἴογε Ρδοῖὶβ ραγιἰεἴρεβ ἱρίοβ. Ὑπεθαποβ, πἰ ἢ 1Π|4π| Ρεγπιῖῖ- 
ἰεγεπί, Γι ραῖὶ 4118 ἃ [15 ἴπ {|4π| {εητεπείδτη πιαπάαία ἐχρεόζαπάα 

᾿ τείροηάεης, Ὦυπὴ 111 ιο5 οοπία!αηΐ, ἈρΈΠΙΔυΒ ἀε Εχρεάϊτίοπε 1π- 
τογίπι εχία σοηζαϊι, Αὐυϊρίοἷα. οὐπὶ ἔαυα εἴεπί, Αροί διιβ ΒΕ]: ἢ. 33. 

απ ὙΠερθαπίβ ἀνϊάυ8, Τερεαπη ῥτορογαῖ, πη εἰαας δα ἰΌςῖοβ, φαΐ 
δογὰπὶ Δυχ Πα ργορέγαίε Ἰυθογεηῖ, Αηΐοα ἰᾳπιθη, 4υᾶπὶ ΤΈρθα 
τηονεγεῖ, δἀΐαπὶ ὙΠεδαπὶ αὰ οπιπΐα 18πὶ Ρτὸ Ῥαςὶβ ἔογπια ργδ- 
Πδηάα ἱπῆγυξιε! ραγδίϊαυς. Αἀπας ΟοΥπίπαπι ἰεπεθαπὶ Ατρίνὶ, 
ΗΙ5᾽ ἐγρὸ Βεϊ!υτη ἀεπυηοϊαὶ Αρεῆ]αυ5, πὶ (ον πι Π πὶ δἰῖαπι Π106- πὶ 34. 

γάτη ἀϊπη γος, {118 τα πάδπι δά σοπίδηϊιπι αἀαδεῖβ ; τὰ πη ἀ6 πηι ΠῚ 

οορίδα Γι ιαδεἀεοτηοηίοτιι πὶ ρεάειτες εἰ πηλτ  Ἶ πγ85 ἀϊπη 85 πιηΐ. ΤῈ ἢ. 35. 

ξαλέζατῃ, αὐ ἀππὶ ΟἹΥΚ περί δοὶ 4. Ἰηϊτἴο Ῥαχ οπιπίατι οοπέδηία Π1481}1- 
τεῖατ. ΒΕ] υ πὶ ἐπὶπὶ Οοὐϊπιπίδουπι ἀππὸ ΟἸγρ. οὅ. 3. ἱεαίυτν 
ςρἢἶε ΤἩιοάογιῖβ, [Ι͂ἄἀθπ 1Πυὰ Οὐζεππα!ς ἐαϊς ἰτγαάϊε, αυοάὰ γε- 
τι πῇ εὔξ πὸπ ροΐαϊτ, πὶ ἢ δὰ Πυ)υβ ΟἸΥ τρί ἀϊ5 ἀππ. 3. ρεγιρετγίξ. 
Ηΐπο επίπι ςοηΐῖαὶ, ἐδτίογεαν ἔξ ΟΟΥ ποσὰ πη Ῥαοέπη, αι ᾶπὶ 

ΔΙ Ιοστι πὶ Ουοοόγαπι, Αππο οπἰπὶ ΟἸγπιρίἂϊς οὐ. 4. ἐχειηῖς οο- 

ΡΙζ, αἱ νάϊ πγα5, {Ππ4 ΒΕΙ απ, Οοηνθηϊ σετίς, αυοά, αι ῬαρεΠὶ 
δῆς ῥτγοχίπης ἐχοϊρίεθαπι Βς}]ὰ, εα Πιοάογιιβ δὰ ἅππιπὶ ΟἹ πιρία- 
18. Πυ}8 3. τεϊα]οτῖς - τὰπι {ΟἹ Π οὶ Ῥογίαταπι Ππ|ὰ ἴῃ Εναρόταπι, 

4υδηι εἴἴαπι ΠἸυα Τιασεθατηοηίοταπι ἰπ Μαμπεϊπβηΐεβ. [ἰᾳ τείροη.- Ὁ. 2. π' 3 

ἀεπῖ ποῖξ πυ)ὰ8 Ῥαοὶβ ΟΠ γοποϊορίοθθ, 485 αυϊάεπι ἀεάεγαηξ Αὐ- “ἰδ 

ἔἴογεβ. δοοιγαι τηῖ, 6 πηοπιπηςητ5. ἥάς αἀἶσπὶβΒ. Αἷῤτ ῬοΙγθῖμβ, Ροὶυθ. 1. 1. 
ΔΠΠῸΠῚ πο ἃ ργα]ο ἰπ Αὐροίροιαπιῖ8 ξαϊῆε το. Εἰ, πε χαδπὶ Ῥ" 7" 
ππεπάδπη 1] [ρ᾽οαπιυγ Ποάϊεγπογατη ῬΟΪγ Ὁ Οοάϊοιιπι ; ἴΐα εἰΐδτη, 
εἰ εοἄεπὶ ῬοΪγΌῖο ἰεῖϊς, ἀοξλ ΗΠ πλιι8 ϑίσαθο. ἘἈδϑι βῆτης, ρστὸ ποῖῆτίβ βεταῦ. 1. νἱ. 
ΘΔ] 0 }}18. Μ᾽ ϊοτίαπη 114πὶ Γγίαπατγὶ δὰ ᾿ Προίροϊαπιοβ δὰ ΟἸγπρ. 
92. δῃηπὶ 4. τηβπίδπη Αἰτσα πὶ τοι ἢ πλὰ8 Ῥοϊάδοπεπη, [πᾶς δὰ Ῥο- 1, ἰϊ. ο. τ. 

ἤάεοπεπὶ ἀπηὶ 2. ΟἹυ πιρίδ 8 Πα) 8 οϑ, δηηὶ ἱπίερστὶ πιπηεγαπίαγ τ᾿ 25: 

18. [τὰ 4ὰϊ {ρετίβηι δὰ ἤπεπη Ὠυ)8 ἀππὶ Ατιϊοὶ πηθηΐδ8 (4υο 

Ῥδοετα ἔαἰ 8 ῥγορανὶπη5) δὰ δηπιπὶ ἡρεξϊαηϊ οπιηΐπο τῷ. [Ιἄοπὶ 
ῬΟΙγθῖι8᾽ ἸὈΪάε πη μᾶης Ῥασθηὶ αἷΐ ΑΠς Δηπὸ απία ργο]ὰπὶ Τεὰ- 
δήουπι τό. Τοιϊἀεπιηὰς δηηὶ τοήροπάεηϊ, αὉ ΟἸΥπιρ. 98. ἀῆπὸ 2. 
4 ΟἸγπηρ. 102. ἅππ, 2. 48 [1 αοραἀεειηοηΐος υἱοῖς Εραπηϊποπάδβ, 

ε 



ῬΙαϊτο 5 
Οδμ}}}, 

Κ, ν, 6, 3, 

" ΟΗΚΟΝΟΙΟΌΟΙΑ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΕΔ, 

4ΌΔΙν 5 ἔεγε ἀπηῸ8 ἀεῆξ δὰ ΠΠππτ ἀπποτατα Πα πιογαπὶ Ἔχ  οπάτιπη, 

Ἄππηο επὶπὶ ΟἸΚ Πρ. οϑ. 2. Ἔχειπίε Ῥαχ ἱπιία εἴ. Αππὸ δυΐεπὶ 

ΟἸγπὴρ. 102. ἅππὸ 2. ἱπθυηΐα νἱέϊοσία ἐγαὶ Τμπεδαπογαπι, ϑὶς ἰᾶ- 

τποπ ΡΟΪΥΌΙ νεγθα νεγιἤϊτηα {ππΐ, αοὰ ΔῃΠτι8 ῥτο ἢ ἔαοτγὶς ἔτος ἐκ 
καιδέκατον, ἴῃ ἰαρία. {0]ΠΠςεΐ, εοἄθτη ρ]απς {επῆι, φὰο Ῥὰχ ἰρίᾳ ἔα- 

εγᾶΐ ἅΠΠῸ 8 Ῥω δὰ “ξροίροίαιηοβ τος. Οορυϊαὶ εἰϊδπὶ στα 
Ῥαᾷος Απίαϊοϊ 88 οὐπάϊοπεπι Ἐ Περί πογαπιὶ ἃ Πιοηγῆο {επίοτο. Εἰ 
οὐἤάϊοποπι ἤδη δὰ δηπὰπὶ Πα]ὰ8 ΟἸγπηρ. 98. 2. τοῖς εἰίαπις 
Ῥιοάοταβ. ΑὉ δος εοάεπι μυ]ὰ8 Ῥαοὶβ ἀππὸ Ἡϊβογίαπι ἔμδπὶ οο- 
ΡΙῆς ΘΔ ἤθποπὶ Αὐέϊος εἴ πος ἀπποὸ Ὠ᾿οάοτιβ, πᾶ πιὶ ἃ Δππι πὴ 
ἱπᾶς 30. Ρεγάιχογὶξ, φυοτγατη ροτεπηιβ ἰ9 ποτὶ, αὰο ΤΕπιρ] πὶ 

ῬεϊρΒίσαπν ἐχρι]ατῖς ῬΕΙ]ΟΠΊεΙ 8, [τὰ ἀεῆετῖς ἀηπο ΟἸγτηρΡ. το 5. 
4. ἘΒεξειῆϊπιε. Ηος επὶπὶ ἀππὸ Τεπιρίατη ἐχριαΐαπι, εἰ (Α]- 
ἐπ ῃεπὶ5 ΗΠ ογίαπη δι ! αΐδπι ᾿άθπὶ γυγίιβ ἴδ᾽ πηθηιογαὶ Ὠιοάογιδ. 
[ἔὰ οοπνεπίαπι οπιπία, 4δῈ. ἂς ἤος ἀππὸ ῥτοάμππε Ῥοηὶ Απόϊοτεϑ ἃ 
θΟΠΐ8 πο Πα πλθη8, Θυοά ἀππὸ ἢος {Πτῦεπὶ οπηαπὶ 4 4115 

οδρίδπι ἰγαάδης ῬοϊγὈῖιβ ἰάθτη, ΠΊοάοτγιβ, αἴας Ὑτορὰβ ; ἴῃ 60 

ποη {πὶ ρΡεγίπάς δυάϊοπάϊ. Νίες δπὶπὶ Ὁ}}} ΠΪ5 τοπηρουῖθιι8 οοθονὶ 
ὕτρθ!5 σαρίδε πηοπηϊπογαπί ϑογίρίογεβ Οτθοὶ. ΝΏΪ]οβ οοτὶς Οὐϑθοοϑ, 
41 ὕὕτ018. σαρίας τηθπιϊποτὶπΐ, αηιἰυΐογοβ τορογῖτε ροϊαϊὲ Ῥ] αἴατ- 

οδι5 Ηδγδο!ὰς Ῥρηϊίοο αἴχυς Ατιβοίεϊς, Ρτοϊπᾶς ἀπδὶϊαί, πὰπὶ 
ααϊὰ ςετίαπῃ ἢὲ ἴῃ 1118 ἘΡΟΟΠδΣ τοπλρογα, οὰτὰ ΑἸϊα 1118 ἰδτηροτσῖ- 
θ08 τοοοητίογα τγερεγεγὶὶ ἱποοτία, Μετγῖο αυἱάεπι, ἢ ε Οὐτδθοὶθ πιο- 
ΠυΠΊΘη 8 ἄς τεδι5 Ἐκογηδη 8 εἴπει Παϊυοπάσππι. Ῥαιοα εηἰτὰ ζαϊῆς, 

ψυδ ἀε τεθὰ8 Ἀοπιαηογαπη Οτδο 8 ἱπποίϊιογαηΐ, οὈίεγνανεγαὶ ϑοτὶ- 
Ῥίοσ δοσυγαι Ππ}ὺ8 ΤἸοΩγ ἤβ ΕΑ] οαγπαίϊδουβ. Ἀδτα δἀπιοάιιπι 
εἐγδηΐ 118. 1ςπ)ΡοΥΙ Όιι8 οοτηπηογοὶα ἘΠ ΠοΓα πὶ οαπὶ Οτθοῖβ, Νἥς 
αὐϊάφην ἐχοθριῖϊβ νοὶ 8101} 188, νεὶ Μαρστα Ογαοῖε Οὐτοβεοὶβ οο]οηἶ8, 
Β4}}1 οεγία αὰΐϊ Ῥαοὶβ ἤθε πα}, αυδὲ ἰάπιοη ἔεγε σαυΐδ εἵϊε ἰο]οπὶ 
ΟἿΣ ἴῃ δἰϊθη δ πιοπιογασοπιὰγ ΗΠ Ποτὶϊ8. Ιἰδαὺς Ἰαπίογαπι τεῖγο 
δὗχίβ γαιτοοη 8. 1114 ἔτος ἀθθεγὶ (Ο]οπὲ οπιηΐα, ααθὲ φυϊὰ νεϊαὶ οὔϊἘ 
[ΑἸ ΠΠΠ πιὰ ὃ 

Ἐχ δ΄ῖς ἰΐδχας ἀρρᾶτεῖ, ροϊιοτϊουϊθ Β}}}8 ἃπηϊ ραγιὶς ΒΟ] πὶ ἔι- 
τς, φαοὰ οὐπὶ Μαηιπεηῆθυβ σοβεγαπιὶ ᾿υαοοἀφπιοηϊ!. Εἰ τεόϊε 
πάτο ἢΠΠυὰ ἅππὸ ΟἸγτρ, 98. 4. {τἰδαῖς Πἱοάοτνιβ, [ποιπεὶ (ΟἸ]Πἰοεῖ, 
Ὁΐ οχ Ὠἶδ8, απὸ ἀἰχίπηιυβ, ἀδυπὰς πιδηϊοίϊαπι οἵ, Οοπνοηϊ, χυοὰ 
οδίσγναϊ Χοπορῆοι, Μαπεϊποη 88 τὸς γα πιοηϊαγία ἀθυηἀδῆξ, εὐντη- 

εἴας γινομένης τῷ τρόσϑιν ἔτει. [π|ς]Πσὶτ Ῥσοοὺ ἀπ θῖο ἀς ἢ) 

ἀηηΐ Τα] αηὶ πηεῖϊς, αὐαπὶ ῥγοϊπᾶς {ὰρροηὶς δ πὶ ἰπ Βογγοᾶ 90}]6- 
ἔϊατι, Νίεο οηἱπὶ ἀδ {προυϊοτὶβ ἀπηὶ [υ]]απὶ πηοϊς νον ἢ πΊ}}ε οἵδ, 
ταπίατη δάδυςσ ΓαϊΠς σορίδη), αὐ ἔρεην οὐ ϊομ 8 ἐγοροτὶῖ, ἢ ἴῥρο8 



ΓΟΗΚΟΝΟΒΟΟΘΙΑ ΧΕΝΟΡΗΟΝΎΒΑ. Ι 

ζαΐυτοθ πλοῆβ ἤοπ 7απὶ δἀπιοάνπι Ἰοπρίπαυδο ρεπίτ8 ἀεςο! ]αΠἶξξ, 
τς γαῖ ἰλπηθῃ τενεγα ΔΠηιι8 16 ΠῈ ΠΌΡΕ εἸαρίρε προ 8 4}1118, Ῥτὸ ἰῃϊτῖο 

ἀηπὶ Τδοοπίοϊ, αἱ ἃ υατίο ροίξ ϑο! ϊτῖπιπὶ ππεηΐς ἱπὶνιῖ. Νέες 
ἱπογεά! 0116 εξ, ἰάθη δα ΠΠῈ ἀπηΐ ἱπιτίατη ἀρυᾷ 4105 Τογεθ ϑρατγία 
βηϊεῖπηοβ, ἱπ ααΐθὰ8. διοτῖπὶ Μαπιεϊπεπίεβ. Πα νετὸ ἀπ ΠΟ Π108, 
ᾳυοᾶά αἷέ Χεπορῆοη, ἱπ Μαηίϊπεοβ οδίεπάϊῆἥε Τ,οοἀαο πη οηΐο8 : ἢ. 2. 

᾿Ελέγοντο (1π4011) αἱ σπονδαὶ ἐξεληλυϑέναι τοῖς Μαντινεῦσι τούτῳ τῷ 

ἔτει, αἱ μετὰ τὴν ἐν Μαντινείᾳ μάχην τριακονταετεῖς γενόμεναι. Ργε- 

! απ ΠΠ4 δὰ Μαπείπεαπι νἱχ εἱξ φυοά ἀμπδίζεμιιβ, αΐῃ ἰάεπι 
ο΄ ἔπεϊ, συ] α8. τηοτηϊπῖς ἅππὸ ΒΕ} Ῥεϊοροππεοῆδοϊ 14. ὙΤμυογάϊάες, Τρυογά, ΠΡ 
ο΄ ΟἸγπιρ. 9ο. 2. Ῥϊοάοτιβ. [8 ἀππὺ8 εγαὶ Υ', Ο. αγγ. 336. πο" 
Ἷ ἐραϊίαπι οἷ δὰ πυπο, ἰπ 4ὰο νεγία πιυτ, ΔηπῸπι, Δηποταπι δά πηϊηϊ- 

ο΄ πλὰπΠὶ 32. [{π|Ὸ ὑπὸ ΡΪυτεβ, ρτὸ Ἐροςδα ΟἸγιηρίδάατῃ, ἢ τεδὶς 
ο΄ Βαβοαηξ δηπὶ ΟἸγπιρῖοὶ Πϊοάοτι. Θυοπιοάο ἰρίξαγ τούτῳ τῷ ἔτει 
ἶ ᾿πάποϊας 1185 ἐτίσεππα]ε8 εἰαρίρε ἢ Μίτγυπι οἱϊ ργοίδέδϊο, πάγατα ἰηάιι- 
ἰ ᾿ς οἷδγαμῃ τηθπε ποτ ΠΌ]]4 τὰ εἴς ἀριὰ ὙΠυσγάϊάετη νεὶ Ὠϊοάογαπι. 

᾿Μοπιοταὶ αχυΐϊάεην ΤΗυογάϊάεβ, ἱπάοῖαβ Τιδοοἀφεπιοπίογαπι οαπὶ 
Ατρὶνίβ, {εξ πεντηκοντούτεις, ΠΟῚ τριακοντούτει. ἘΠ ραγίεϑ ίτις 

Αὐρίνογαπι ἴῃ {Π0 ργθ ο Τξαποθαπίαγ Μαῃεπθὶ, δι. ἴαπηθη 1ΠΠ}], 
᾿ τὖ Ατσρίνογατῃ ἔθάετε ποη οοποϊἀεγεπῖαγ, [π|Ὸ ῥγίπιο τερυρπαῖῆς 

Ι ἑαϊεϊον ᾿ρίε Τπυογάϊάεθ. Ἐπ 41145 ἕαϊῆς, απε6 Μαπεϊπδοῖβ οοποδᾶε- 
ἱ Ῥαπίωγ, ἱπάμποϊα8, εχῖπᾶάς Το] ρίπηυβ, αυοᾶὰ ποπ ἔμοτίπὶ ἢδ, υἱ 

εγαπὶ ΑὙρΊ νοΟΓΌΠΊ, πεντηκοντούτεις,. ΕἸ οὰπὶ ἱπν τὶ ρεριρεσπὶ Μδη- 
εἰπεῖ, Ῥγοῖϊπᾶάς ποη εἰ αυοά πηϊγοπηαγ, ἢ ἔθάιι5. ἴαπὶ ἀδπη ποία, 
αὔδτῃ ροϊεγαπί ἀἰυτἰΠῖπης, αὐ" α]οτῖῖ, Εταπὶ επὶπὶ Οἰνιδίε5 Μδη- 

{ἰπο8ῖ8 Γαδ]εξζας ἴῃ αὐτονομίαν ἀϊπητοπάςο. Ἐπ φυλπαυδπι ργρὶῖο 
ὁ δἀνετίο δὰ ἔάυρ ἱπευπάυπι δάδέϊὶ ἐπογὶπὶ ; ἔσθ ἰδπιεπ 

ἱρίαμ), εἰαρίο ροϊὲ ργϊαπι. Ὀϊεπηῖο, σοριῆς, εχ Βος, πὶ ἔΆ]Π]ογ, 

Χοπορμοηῖβ ἰοςο ςΟἸ] σίτηιβ. Βίοπηΐαπῃ δαΐοπι ΠΠπἃ δας ΠΠπηΐς 

οοπηρίεχυβ εἰ ΤὨπογάϊάεβ, [πᾶς ἐδέϊυπι, αὐ ἐκβάογὶβ σαπὶ Μδηι]- 
Ὠ8ε18, πος σοηἸἐἰοη 68, πες ἀππ ΠῚ, ἀεῆ σπατγιῖ, ΨΜείαπί οσοτῖε, 4825 

αἰχίπλαβ, δὰ ἀπηῦστι πο ΠαὈΙ Ιεπάππὶ οτηηΐα, πὸ Ῥαχ Απίαδϊοϊ δ 

Ὀίοπηΐϊο δαοτῖῖ, αυδπηλ ἀἰχίπλιβ, ἀπιὶαθῖοσ, [Ια ἰδπλεπ ἔαίεοτ, δὰ 
οαρῖεο {7018 Ἀοπηαπε ΕΡΟΟΠδπιὶ Ῥτορὶυβ δοοεγαπι, ἢ αυϊά ἰΔπηεῃ 
Το] 141 μαθδγεὴὶ Οτθοογαμι τϑοεπίϊοσαπὶ ἄς Β οπημδπουιπιὶ ϑυποῆτγο- 

πἰίπη!8 οοπ͵]εέϊυτοο, Θυΐά τεγοὸ Πδὲ νεῖ Ὀϊοάογυβ, ποη {δἰ18 σαρῖο, 
οαπὶ ὀδὲ δύο ἔτη οὈίετναίατη 4 1, δοεἀρουηοπ 5 Απίαϊοϊάοα Ῥοεπὶ ἀϊ- 
εἷξ, εἴ ἰαπιθ ΒΟ] τ πος ᾿π Μαπίϊπεθοβ δὰ πππο ἢυ}ι5 ΟἹγ πιρὶΑ- 
ἀϊ5. οϑ. δῃπῦπι τεΐετὶ 9. ϑ8ὶς ιεσῖε ΒΕ] πὶ ἤος Ὀίαπηῖο {εγῖιι8, εἰ 
30. δηπογθτη ἱπάιοϊθα ἀππὸ ΒΕ}}} Ῥεϊοροηποῆδοὶ εςρεγίηὶ 18. μοί 
Ῥτγο απ (ΟἸ]Πἰοςὶ δὰ Μαπίϊηδαπι 4. ὙΊχ εἐπὶπὶ εἷξ φυοά ἀυθϊζεπηιι, 
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μὶ ΟΗΚΟΝΟΙΟΘΙΑ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΕΛΑ. 

4αΐπ Ῥαρὶβ {Π|1π|8 νἱοϊαϊοηεπ ἀε ἢος Βεῖϊο ἱπιεϊϊοχογῖ. Ἐοτγῖς 
Ὀϊεηηΐαπη ΠΠ]Πυἃ ἃ Ργ ο δὰ ἱπάποίατιπι ἐπί τἴαπι, ποίοϊο 4ὰ0 πόνο 
Εἴτοσα δά ἱπαιιοίατατη ἤπεπὶ ἐγαπυϊεγῖῖ. ΕἸογὶ ἰαπηοπ Ροϊεῆ, αἱ 2. 

ΔΘΒΐπο ἀπηο ΒοΟΙ] τη πος ἢιετὶξ ἴῃ Μαπεϊηδοοβ. 

ΧΧΥῚ. Χεπορῇ. σαρίε ΜαηγοΝ. τ. Αρτ. ο. 710]. Ῥεῖ. 4320. Υ'. Ὁ, γαττ. 369. 
δηΐς Ερ. ἢν νυ]ξ. 385. ΟἸγΠιρ. 98. ἢ, 

ΧΧΨΊΙ. Χεπορῆ. σαρὶς Μυπγοῆ. τ. ἴων 29. 70]. Ρετ. 4330. γΟΟ. να ῖν. 370. 
πίε Ερ. Οἢγ. νυ ]ρ. 384. ΟἸγτηρ. ο9. Φ, 

ΧΧΥΤΙῚ, Χεπορῆ. οαρὶς ΕἸδρἢ. τ. Ματι. 19.. 70]. Ῥεῖ. 4331. Υ'. Ο. Ψαττ. 
371. δηῖς Ερ. (Ἡτ. νυ] ξάτετῃ 383. ΟἸγπιρ. 99. 3. Ιποἰρὶε : Οἱ ἄς ἐκ Φλιοῦν- 
φὸς. ἘΠῚ τὶ 4. ἢ. ὃ, ᾿ 

Ε ΒεΙΪο ἱπ Μαηίϊπεοβ οσσαήρφηῃςπι οσαρίαθαπε εχι]ε8, ΡΏΠΑΠὶ. 

[δαὰς ΒΕ εχϊταπὶ ἐχρεόιαῆδξ νοὶ Πτ ]Ππηὰτν εἴ. ΑἸϊοχαὶ, ἢ 

Βεῖϊατι ξαμει δἀνεγίαπη, ροΐϊεγαὶ ἤρεϑ δογι πὶ ρὲ ρϑέϊα οὰπὶ Μδη- 
ἀἰπ 6618 ργοιάϊ, πὸ τεἀϊταπὶ ὑπαυδη ἐχρεξίατεπι. Ἰίδαις εχ ἅπηῸ 

ΒΕΙΙΣ ρεπάθι ᾷπηι8, 400 τεάϊεσιπε ρτγῖπιο ΡΒ ἤογαπη, ἔα τὰ εἰ 18} 

Δἰϊαγα τι Οἰν!ταΐιπ) ὄχα]οβ, φαΐ ΒεΙ]ο {ἀρετίοτὶ 1, φοεἀ τη ἢ ΟΓᾺ Πα 
ἐδξχϊοπεπι ἔονογαπῖ. Τοπρὲ επΐπν Πιαπαν 1 ἜΧΘΙΏΡΙ 1ΠῚ, 

ΧΧΙΧ, Χεηορῆ. οαρίς Μυπηγοῆ. τ. Αρτγ. 6. ΗΑ͂Ρ Ῥεῖν 4332. . Ο. γα ττ. 372. 

δηῖς ΕΡ. ΟὮγ. νυ]ξᾶγοπι 382. ΟἸγγρ. φο. ξ, Ιποἰῖρὶς : ̓ξ ᾿Ακάνϑου δὲ εἴο. 
Το γ. 6. 2. Ὦ. 1ἴ. 

Ηος δππὸ ἱπιτἰὰπὶ ΒΟ} 1νοεἀδεπηοπίοτιιπὶ οαπν ΟἸΥ ΗΕ 8 ̓ΓῸ 
Ὁ.12. Αἰηγηίδ εἰ Ασδπιῃ 8 εἰ ΔΡΟ]]οπίαιϊ8. Απιγηῖδβ ἀποχωρῶν ἐκ τῶν᾽ 

“πόλεων, καὶ ὅσον οὐκ ἐκπεπἸωκὼς ἤδη ἁπάσης Μακεδονίας. ΧεπορΠοη. 
Νέεπῖρε ἔγαέϊιβ δ ΠΙγτβ. Εο τοραηὶς Ἐχρεάϊιῖο ἴῃ. ΟἸΥΠ ἢ ΐο8 
(υΐσερία ΟἸγπρ. φο. 2. Ποάοτ, [Ιἰαᾳὰς Ρτίουνϊ Βυ]ι8 δππὶ ρατγίε, 

ἢ, 24. Κοραίω Ευάαπνὶάδ», ἀποὶβ ἰῃ ΟἹ Ὠΐοϑ, ἰςφαϊζον {Πππὶ ἔγαϊογ ΡΠ α"- 
δάα8 οὐπὶ δυχὶ 8, Ἐπιάἀαηγϊα8 Ῥοιϊἀδοαπὶ οσοιραῖ, ὕ] τὰ ποη 
Ρτορτγεάϊευτ, εχ ρέδιδη8 ἀπ πὶ σορία δοιῖϑ ἈρΡρο!]όγοπῖ. [Ιηϊοτὶπι. 

ἢ, 29. Οααπιείαπη ῬΗΟ δ ἀδ ρτοάϊε [μεοπεϊάαϑ, πιο ϊογῖθιι8 ἴῃ Οδάπιεῖα 
ὙΠπείπιορδοτία ἀρεπε θυ, ϑέρους δὲ ὄντος καὶ μεσημθρίας σλείξη ἦν 

ἐρημία ἰν ταῖς ὁδοῖς, ἰπαυΐϊ! Χεηορῆοη, Νοίᾳ δὲ την ροΥἶ8. ΠῚ θ8. 
νεγῶ οἵϊξ. πε αυϊάσπ) ροϊαπι, Μεάϊαπι οηΐπὶ ἐπ αΐοπι ἀέποίαι 
Ροϊβοτίοτ, ἃπα ἰηγοαιοηῖςβ ἐταπί πηοτίαΐο {019 νἱοὶ, Ἐπ Ἡγοπγοπὶ 
υἱοἰ πῆτν πιεάϊαπη ἀεποίαπι ὙΒοϊπορμοτία, Μοηῇβ οαΐτ Αἰιϊοὶ 
ετᾶπὶ Ῥγαπερήοηϊβ,; Βορλοιοὶ δυΐςπι, 4] Ῥγαπερήοπὶ ἔδοτε τείροη-" 
ἀεῦαι, Ἰλαπιαιγὶ, Οαρὶι Ῥγαπορἤοη Αἰ ΐσαβ πος ἀππὸ ΝᾺ Ο, Ἄαττ.. 
37... Οὖ, 90, Τθραπιαίγίαθ. αὐΐοη Βῳωοιίουβ Οὐϊ, χό, [Ιἰὰ ἱπευπὶς 

ΝΝονεπιρτί οοουραία ἐμοτῖι Οπάπηοα. Θυΐώ οὐρο νογίοσ, αἰϊιπὰς 



ΟἨΚΟΝΟΙΌΘΙΑ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΕΑ. ἊΗ 

Ξτυαεσσσα ψεενο συ πωάρασορανο σμΝΙΝΝ 

ἐχρ]ογαπάνιπι εῇ. Οαρίδηι εἴς «αϊοιη, εχῖπάς οἰ ΠΠρίτωτ, φαοά 

δὰ ΟἸγιηρίδαϊ8. δηπὰπὶ 4. Ρεγβάἀίατη 1114πῈ τεϊυϊοτῖς Πιοάοτι, 
ο΄ Ο επίε ἱποῖρι επέςπι, σαπὶ εἰαΐάεπι Ἐχρεάϊοπῖ8 ᾿πίτῖαπὶ δὰ οὐ αίδεπι 
ο΄ ΟἸγπιρίἀ15. ἀππαπὶ 2. τεζαϊεγῖς ἰάεπι Πιοάογαβ. ΟΠ δυΐεηι 

ἔγαιβ 114 Ῥῃα οἰ 445, 4 πηϊπα8 ἴα δὰ ἐγαΐγεπι ἰάοπϑο ἰεπιρογε οοη- 
τα] εγς. Ι4 οοτίς, ἢ οαπὶ ΤῊς 4 πἴ8 ρυρπανεγῖς νἱσετίταιε, αυοά 

ο΄ νὰ] Ὀἰοάοτγιιβ, 1ηάς ἐαόζαπι, αὐ πΙ ἢ] ππειπογαῦ!ς σεῆετγις Ευάά- 

ο΄ ππίάδβ, ἔδιι Ῥῃα: 448 ἱρίε ἰπ ΟἸγητηΐοθ. Ηΐης επὶπὶ γατίὰβ ἃ Χε- 

ο΄ πορβοηίςε ἀϊνετίαβ εἴ Πίοάοτιβ, φαοά ῬΒαδίἀ26 Ευάάπιάαπι {ἀβὲ- 
ο΄ ὅϊαπι νεῖ {Π|6, σαπὶ σοπίγα Ρῃα:Ὀἰάαπιὶ Ἐυάαηγᾷε: Γαδ] όξαπι τεῖῆε- 
δ ἕν Χεπορβοπ. [846 οὐπὶ Ῥμαδίάαπι Οδάπιεα πηογάγεῖαγ, ἤθο 

ἶ (ατῖ8. εἴξδηϊς Ἐπάδπιῖάδ 10}1 δὰ Βε]] πὶ ρεγεπάνπι ἰάομπεθε Υἶγαϑ ; 
ο΄ Τεϊοαξίαπι ῬΠΟΌΙἀα. ἰοσο τ! ἔππὶ ἀτγοϊίσογσ. (ΡΒ άαπι ῥτορίεσ π. 37. 

ο΄ οροαραίαπι Ολαπιεῖαπι τασποτε ὀχαΐαπη ἀοοεῖ Ρ]αἴάτοδαβ. [49. 

Ϊ ἀε φῆι. ϑοογαῖ 8.) [Ππἰσὰπὶ δυΐεπη παγαὶ δὰ {Πτ018 ΟἸγ πὶ π. 41. 

τ΄ πραηΐα Ργαϊίαπι Τεϊευτίας δαθορπσα, Αἀάϊε ἀεϊηάε : Καὶ τοῦτο ἴ,. ν. ς. Δ. 
ο΄ μὲν δὴ σρατευσάμενος τὸ ϑέρος, διῆκε καὶ τὸ Μακεδονικὸν ξρώτευμα καὶ ἢ" 43 

ο΄ τὸ τοῦ Δέρδα. “Ε)Παίεπι Πὶς ἢ ἐτἰ πιεῆτοεπι ἱπιο Πάτα, {Π|ἅτη [α- 
ἴοοῦ εἰαρίαπι δηῖς Ὑπεππορῃοτῖα, Ἐπ᾿ ῥτοϊπάς ἐεπιεγεπ), οὐ 8 

ο΄ Ρᾶῖβ ρΡοϊεαπηα οεπίςθαιϊιγ “ΕΠ 45 14 {τ πετῖβ. Νεαΐγατη ἰπίεϊ- 

Ἰεχ ἴδ πος ἸΙοοο ραΐο Χεπορμοπίεπη. ϑεὰ “ ἶἴδίθπι ροτῖίτβ τεῦιιβ 
τα εἶδε σοτεη 8. ἀρίάπη, 4ὰᾷ [οΠ]ΠἸοεὶ Αῖνα πἰδεγηῖβ ορροηΐ ἰο- 
Ἰεπί. Ηξεο δαΐεπι “Ε)ἴ25 εἰἰαπὶ οοτηρ! εξϊεθαῖαγ Αὐτυπηπαπι, ου}ι8 
πηεάϊο τηεηΐς εἐγαπὶ ὙΠΟ Πορῃοτῖα, Η 8 ἐγρὸ ΖΕ 4115 τηεπίς 

ο΄ ἀδῖπιο ἴῃ ΟἸΥΠπΙΠογαπη ἀἰτοπεηλ νεπεγῖς Τοϊευϊτίαβ, αἴ ῥγοῖϊπᾶς 
| ὕοχ ἔπεγῖξ ἴῃ Βίθεγηα ἀϊοεἀθπάμππι. Εἰ αυϊάεπι ἀς ὙΒεϊπορῆο- 

ο΄ πΐβ, οὐπι ἀγχ ὙΠεράπογὰπιὶ οἀρετγείαγ, Ταβταρσαιογ οἰϊαίη. Χεπο- 

ἶ ΡΒοηΐξὶ ἐπ Ρεϊορίἀα ΡΙαἰδτοῃυβ, 4αἱ 4108. νἱάϊει Αυξζοτεβ ῥργαῖογ 
᾿ς ΧΣεμπορμοηΐεπι. Ὡς νἱαγαπι ἴῃ τηεγϊα 10] τυ] π6 Ρτορίες “ῆα- 
ο΄ ἴση), νε] ἰηϊεγρτγείδίϊοηα δίηυδ Ἰεηἰεπάυϑ εἴ Χεπορβοη, νεὶ ρίδης 

᾿ ποη ογεθεπάυβ, ΕἸετὶ ρμοϊεξ, αἱ Αἰἴα αἰίαυα συ νἷα ξμοτίπὶ ἴῃ- 
ἐτεαιβηΐεβ, 4υᾶπὶ {|| ἀς ϑέροι ἱπιε]]εχεστῖς, 

᾿ ΧΧΧ. Χεπὸρῃ. οοαρῖς ΕἸαρῇ. 1. "ἌΝΒ. 26. 1. Ρ..2333. ΚΝ. Ο. να ττγ, 373. δηῖς 
"ἢ Ερ. Οὗ, νὰ ϊε. 381. ΟἹ. 99. 2, Ιποϊρὶς : Ἅμα δὲ σῷ ἦρι ὑποφαινομένῳ. Τὰν. 

᾿ ουὐδέδο:. 
ἵ 

ἽΑμα τῷ ἦρι ὑποφαινομένῳ, πετῖρο ροΐξ Ματῖ, 26. ΕἸΔρἢ. 1. (ετγασ 

εηἷπιὶ 8δηπῖι8 116 ΕπῚ Οἱ πηεε 8) ργὸ Καϊεηάατίο Ατιΐοο, νεὶ ροῖ 
Μαγί. 21. ρτὸ Καϊεηάατίο [δοοηΐοο, νεϊταῖϊο {εχ Πεγάξε 'ἰπ π.ι. 

ΟἸγπιϊοβ, Ὠπουΐαας ὨΕΙῚΡΕ ΤΟ] 18. Προϊόντος δὲ τῷ χρόνου, καὶ σοῦ η, .. 

Τελευτίο ἐσρατευμένο, Ἄετε πἰπιίτατη τηαρὶβ αθεξῖο, Ἐχρεβίιϊο ἴπ 

ε 3 



οἱ ά, 

1ἰν ΟΗΚΟΝΟΙΌΟΙΑ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΒΑ. 

εοΐδεπι Τεϊευςεθ, εἰ οεράε5, αυδπὶ τεξϊε ργοῖπᾶς ΟἸ τ Ρ. 99. ἅπησ 
3: ἐπδαῖϊ Τλιοάοταβ. Μιτασ ἀεἰπάς ἱπ ΟἹ γπίμῖοβ εχ αἰΐεν 1.8- 
οσεἀεπποπίογαπι Αρεῆρο!β ρεσυπία πιυϊία, εἴ οεἰεγίίετ, δα]αῖαβ. ἃ 

ῬΗΠΑΠ 5. Π]Ὸ εὐθὺς 6 Μασεάοπία δὰ ΟἸγπιμιογαπι τερίοινεπι Ρσο- 
στε, τὸν σῖτον σοττατηρις. Τίασιις πιοίϑ ἰεπηροτε. Ταπι Τότο- 
πεπὶ οαρὶῖ, Νετηρε χυΐα σορίαπι ρα ρηδπᾶϊ ποη ἕαοϊεδαπὶ ΟἸγπἰΒΙΪ, 
ἐπεὶ ἀδεὶς ἀντεξήει αὐτῶν, ἱπαθϊ! Χοπορμοπ. Ταΐϊυπι επὶπὶ το απι 

ΒΌΪΠ] απ οατὰ 1110, πος ἀπῆο ἔδοξε ἐεπαίαγ Ὀϊοάοτγαβ, [π|0]ΠἸρὶς 
δαΐετη ἄς ἀππὸ Βυ]} 08. ΟἸγπιρ. 4. 40ο ἴῃ ΟἸγητϊοτγατῃ ἀϊοποηι 8δο- 
οεἴετι!ε Αρεῆρο!β, αἱ ρατγίθγη μα}ὰ5 ἀπηὶ ΤΑ Η  μρυθμ » εἰ Ἰεααρητϑ 

Ρτίογεπι σοτηρ  εδτεδαίωτ, 

ΧΧΧΊ. Χεπορῆ. οαρὶς Μαυηγνοῖ. τ. Αρτγ. 14. 7]. Ῥεγ, 4334. Υ, Ο.. ψαττγ. 374: 
ηΐς ΕΡ. ΟὮτ. νυϊξάτεπι 380. ΟἸγτρ. τοο. ἃ, Ἱποὶρὶξ : ἱΩῶς δὲ σῶν διαδαση- 

ρίων γινομένων. ἵΤ,. ν. ο. 3. π΄ 14. 

Ησος ἀπηο, γεὶ {προτγίοτὶβ. ἀπηὶ ἔπε, ἰπ ῬΗΪΙαῆο8 Ἐχρθάϊοπεπι 
{αΐδερῖξ, αἰ ἔΠ|οσ, Αροῆ]δυβ. Ηος ποπηεη Ὠϊοάοτο τεροποπάϊνιπλ 
ῬΓῸ Φαιεντίες, 40 1}1 ἀγγοσς ὑγὸ Φλιεντίης. Ῥαιαγ επὶπη Οταπητηα- 
τἰσα Απαϊορία αἰγατηαας, υΐ 8 Φλιῶς, Φλιῶντος, Φλιούντιον Δ πὶ σΟΠὶ- 

τηοᾶς Δρρεϊ!επίατ, αυᾶτῃ Φλιάσιοι. ῬτῸ εδάςπὶ πεῖηρα ἔογπια, αυ8 
Ορυπῖῖὶ ἀϊουπίυγ εἰ Ὑταροζυπε!, ϑεὰ ρεγρεγάπὶ ΒΕ] πὶ Βοο ἴῃ 
Ῥαπιῖοβ δὰ ΟἸγπὴρ. φο. ὅπη. 2. τεΐα τ Θιοάοταβ, Οὐπὶ θη ΐπὶ 
πη ΟἸγητῃῖοθ. ὑτοβοϊοογεῖαν ᾿Αροῆρο]} 18, Ἰαυάανὶε 1116 ῬΗ]ϊαο8, ἃ 
Ῥτοιηΐο ἡαναπάϊ απΐπιο, ἰοϊε Χοπορμοηῖθ, ΠΙΪῸΒ. δυΐοπὶ Ἐχρεαϊ- 
ἀἰοποπὶ ἅππηοὸ ΟἸγτηρ δἰβ Τςαυεηῖς, 4. ΤΟΠ1σεῖ, τοξοτί 1ρίς Πιοάοτγιαβ. 

ΑὉ ΠΠῸ εἴρο Αροῆροϊ!ἀϊθ ἐποοπηῖο ἔαξὶὶ ρϑυ αιπι δυάαοίοτοβ 
ῬΗΠΙΑΠΙ, τενοοαῖοβ τοραΐα Γδοεἀροπιοηϊοταμπι οχοΐεβ ἴὰ08. ἱγαξταπὶ 

αἴρομίυε, μᾶς ἴρε ἔτει: {ἸΠσοῖ, ἰφουὶι Χεπορίου, οὐκ ἂν ἐξελϑεῖνὶ ἐπ᾿ 
αὐτὸς ᾿Αγησίλαον, οὐδ᾽ ἂν γινίσϑαϊ ὥγε ἅμα ἀμφοτέρους τὸς βασιλίας 

ἔξω Σπάρτης εἶναι. Ηἴδης ἔρεπι ξυϊς ἀϊοὶ!, αυδὲ 1105 ἱπηρυ]οτῖς δὰ 
ἸΠ͵ατὰ ἀΠΠΠ σοπτῖα πη, αυδπι δυάανὶς Αροῦρο 8, φὰὰ {18 Εχρεαϊεῖο- 
ῃοπὶ δαἀ]ανοτίηι, Παάας οογῖαπι οἵϊ, ροιὰ Α ροῆρο! 18. ργοξεξεϊοπεπι 
αὐΐοθ {14 ας Ῥηϊαῆοθ, Εὸ Πάποϊαιη ογενηῆς νου ἤγῖ]ς εἴδ, σα τη, 

τεγρίνεγτίατίθιι» ΟἸγΩΚΗ 18, ταγά8. ῥγοϊηᾶς ΒΟ} ἐνθηῖιβ οἵδε ἐχρο- 
δχαυάυθ, ααοὰ ἀππὸ ἢος δὰ οχίταπὶ νεγροῃίς, πιο Προραηῖ, Ἐφοὶϊ 

Βοος, υἱ Ἔχυΐοθ, ἀπλϊοῖβ 4118. σου ἀπε] θ8, ϑραγίαμπι τς σοηξογγεηΐ, 

πος οπιποδ, ὀχοοριῖθ Ἰορχαιῖβ, οχὶ ο πνυϊαγαπὶ Ῥ]ΙαΠΙ. ϑις ἀό- 
τησπὶ ἘρΡθογοβ πὰ ΒοΙ!απὶ ἀοπυποίαηἀπι οοποίϊϊαγταηϊ οχυ]ο8, ἢςο 
ἡΠαθοπῖς Ακοῆίαο, Ηο ἴα ππυϊέα, ροπαυαπὶ Αροῦρο!!β ΒΟΙ]Ὸ 
ΟἸγπιμίαοο ἱπιρ!ἰοῖτυ5. τυ ει, ρος ἀπηὶ ΟἸγπιρίοἱ 4. ἱπίτἰατ, ἰπ 
ἀηηΐ {προζίοτί 9 ἐχίταπι ΒΟ} ἀρρᾶτγαίαμι αἰ} {ΠΠῸ νου πα} ᾿πανιπὶ 



ΟἨΗἩΒΟΝΟΙΟΌΘΙΑ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΈΑ. ὶν τος καὶ το, Ἰπῃοσαςα 

εἴ. Ἐχρεοάϊείοπεβ ααΐεπι τηδίμγος οοηίεθαπέατ, αιδὲ ἅμα ἦρι ἀρχο- 
μένῳ ἱποὶρίεθαπι, Ιάχυς νοϊαῖε ἐογίαε Χεπορῆόπ νεγθῖ8. 1|}18 : 
Διαδατηρίων γενομένων οὐκ ἔμενεν, Τῆοχ (ΟἸ]ΠἸσεξ 4 Ὑ ετῖβ ἰηϊεἴο, Ὁ] 

Δὐίριοία ἔαυμῖα δοσερηεί, {πετσὶ {δία δοοϊηχ ῆα, 
σους οετίς εοἄεπιὶ ἀππο, υΐαυς δὰ εουπάδηι {ΠΠ|ι|8 ρατγίεπη, 41125 

δὉ ΟἸγπιρ 15 τοο. ἀηπὸ σοΡὶς 1. δάμυς ΒΕ1]ο ΟἸγπιβίαςο ἤμρετγαῖ 

Αρεῆρο!!β. 1Π|ο επὶπὶ ΟἸγιηρίδα β ἀππο πιογίεπῃ {Π1ὺ8 ἥαταῖς Ὁ1ο- π. 18, 

ἄογιβ. Επ τεῦϊε, (Οπνεηϊξ οπἰπι, φαοά 14. ἅπποβ ἃ μραίτγὶβ8 εχῖ!ο 
Ἰάθηι Παίς Πϊοάοταβ. Εχυϊανὶς Ῥαυΐᾳπῖαβ ΟἹ. οὔ. 4. [Ιἴααυε 

νεγᾷ εἴϊ, τεέϊεαιια ργοοεάϊ, ποίῖγα οπληΐβ Ὁ ἢΠ0 ἀππὸ {υρρυΐϊείϊο. 
ο΄ Βείροπαεπέ εηΐτη εἰ {ποσοΠογαπι εἰ ἀεοεῆοτγιτη ἴπ 1114 ἐαγη!α Ἀε- 

ὰ δάμη Τιλοεἀεοηοπίογαπι δ πηϊ, (8118 δοσυγαῖε. ϑυβεύιαβ 1] οἵξ ἴῃ ἢ, 2ι. 

ΒΕΙ]ο ῬοΙγ ἱαάο5, ψυΐ Βοος βεοάθγα ἀπποὸ ΟἸγπιρίαοο ΟἸνπιἢΐοβ δὰ Ρα-᾿ 
σοῖη ἃ 1,ἀςο πη 18. Ῥεϊεπάδτηῃ οοερὶ!, τεἴϊε Ὠιοάοτο. Ηδσς δυΐεμ π. 26. 

6111 ἀππο, 8η ψετε δαιεπίϊ, σοερετγίξ, ποπ σοπίϊδξ, 
ὅᾺ 

ΧΧΧΙΠ, Χεπορῆ. σοερίε Μυπγοῖ. τ. Αρτγ. 3. 70]. Ῥεῖ. 4335. Κ΄. Ο. σδιτγ. 
᾿ 375. 8δηῖε Ερ. ΟὨγ, νυ ]ρ. 379. ΟἹ. τοο, το ΙἹποίρὶς : Ὁ δὲ ᾿Αγησίλαος, 1... 

᾿ ο. 3: Ὦ, 21, νὴ ἔ 

Τεπρυϑ, απο πονὰβ ἅπηϊι8 σοροτῖῖ, πο ἀεῆσπανῖτ επορθοῃ, 

Ηος ἰάπηεη ἀοοεῖ, οὐΠἀϊοπεπι ῬΗΠαἤΠοτιιτὰ ἀππὶ ἱπίερτι ας, εἰ 8. η. 21. 

τ΄ Ῥγρίεγεα τηθπῆμπι. Ἰίδαμα ἢ ἃπηὶ {πρετγίοτίβ  εγε 1114 ςςρετὶξ 
ἰ οὐβάϊο, ἃ Πυ)ὰθ ἀππὶ πρεηΐεσπι Αὐταπηπαῖεπι 2, Ρεγίενεγανοσὶς 

ο΄ Ὁρογίοῖ, [14 τοξε της ἀἰοῖς ΠΠ]Πὰπὶ Ρ] αἰατομυ8, ὀλίγον ἔμπροσθεν 
ἣ ΡῬῖο ἐχυϊθιθ ἀγπα ἴθ ῬὨΠαῆοβ τὰ} 1ΠπΔ, οὰπι, Οδάπηεα οὐορυραίδ, 

ο΄ ἀὺχ ἀεῆρπατείατ ἰπ ΤΒεθᾶποΒ. 
: Ηοο δῆῆο Οδάνηθαπι τιγίιβ, ορεγα Ἔχυ πη, ΤθεΡδηὶ, εὐεξὶϊ5 δ ΘΙ: 

Ἶ 1, Δοοἀϑο πΊοΠ118, ὁσσιραταπί. Τεγίϊαβ εταὶ Ἶάτα, ἰεϊς Ρ]υἴατομο, ΡΒ Ἐν 

ο΄ Ροϊξ ῬΒαριίάδπι, Οδάπηεοε ῥγωΐεξζιιβ Τυυίαπουῖαβ. Λυσανορίδαν δὲ ἀς Πεέπι. 
ἢ τρίτον αὐτὸν ἀντ᾽ ἐκείνου πσέμψαντες, ἐγκξατέφερον ἐφρούρουν τὴν ἄκραν. ϑοοίι. 

τς Θυρᾷ ποη ἰΐα ἱπίο]]Πἶρο, αἱ 4 Ῥμαιδιἀα ἰοτιϊαβ μετ ; {πὰ ᾳυοά 
ΟΠ Ιοοο ΡΒαθίάας ἔτεβ ἔμοτῖπε ἴπ τηυποτα 1110 Πιοοοῆοτεβ. ΕΠ εηΐπὶ 

Βοος ἴῃ {Π|π8 αανὶ ϑογὶρίογιθιι8 ἔτεα αθ πείση α πη, αὐ ΠΌπΊογαπι οο]- 
Ιεσαγαπι, απΐσο ΘΟ]]ερα ποιηϊπαίο, ἴα ἐχρυϊπιθπι. Ιἄσας ἱππυϊξ 

Χεπορῃοη νοοῖθυβ 1}}15, ἀντ᾽ ἐκείνα, αυοᾶ {ΟἸ]ΠἸσεξ νἱςοτα ῬΠΟ Ι 465 

απϊοῖ ἔγεβ 1111 ΠτηὉ] οοτηπγαπεπι οὈϊοτῖηῖ, Ῥαϊυϊξαυε εχ ροπα ἀε- 

αἴας Οδάτηε. Ῥυοβ επἰπὶ Τγίαποτι ἀε ΘΟ ]εσαβ τηοσῖς, τη! όϊα 

δαΐεη), 4188 ΤΟἶνὶ πο Ροεῖ, ρεσππίατια Γγίᾳποτίατῃ ἱρίαπι {ἱ 
τη ϊξϊατιιπί οἶνεβ, [πὸ 60 ἴδιιεη, πὸ Πίοάοτο αῇξηϊίασ, αυοὰ δὰ 

δπηπηι ΟἸγτηρὶ 18 4. μδεο τεϊυ ]εεῖτ, οοαι Χοπορῆοη. Το επὶπὶ 
ἈΑρεῆαὶ ἴθ ὙΠοραποβ Ἐχρϑα!τοπεβ ἀρτιοίοϊϊ, δπΐεα αιδπ) δὰ Ν᾽ ἃ - 
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Ὁ, 4. 

ΡΙαϊατοῆυ9 
Δεεῆ!, 
ἢ, 13. 

ἢ. 40, 

ῬΙατϊατοι, 
Ἀκεῆϊ!, 

Ι, νί, ς, 4. 
Ὦ, 17, 

Χεηοριν, 
δι, ἀὁ Λ- 
κεῇ!, 

ινὶ ΟΗΚΟΝΟΙΌΘΙΑ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΕΑ. ἢ 

ΧᾺΠῚ ΤιΔοοἀδεπιοηΐοθ νἱποεγεὶ ΟΒαθγίδθ (ᾳιοά ἀπηο Ογ περί δἀϊ8. 4. 

εἴ φυϊάεπι ἱπειηῖς ἐξοϊῆς ποχ οἰεπάδη)ι8) αὐ πο φυϊδειη Ῥοϊπετῖς 
ἴηι ἕδτο. ἀἰβεγγὶ Οδάπιεδ ἐχραρπαίίο.  ϑεά. ἔπε ἀπηὶ Ἔγαὶ ἢδὲς 
φοπ]αγαϊίο, [π|ὸ ἤγεπηβ, πὲ ἔανεθαὶ Ἔχαϊαπι ἱποιρίϊ8. Νῖχ 
δπΐπὶ ἱπέτεχαδητίοτεβ δάϊζυβ δά ἴὐτθεπὶ ὙΠεθαπαπὶ ἔεοϊί, εἰ οσαρὶ- 

τὰπὶ ἴερεπάογυτη ρτγριεχεαπ) οδἰαἰ τ, αο πλΐπιιϑ ποίδετεπίαγ. ϑεά. 
Ὠγεπγῖ8 ἐγᾶὶ ἀππίαχαΐ ἰηἰἰαΐη, ἀρχομένου τρέπεσϑαι τοῦ ἀέρος, ἱπαυϊξ 
ΡΙαΐατομ8. ἐπ Ρεϊορίάα. [Ιἄχυς εχὶπάς εἰϊαπι οοἰ]ρίταγ, φυοὰ 
ῬοΪεπηατοβογαπῃ ἰθηρὰβ δὰ εχϊϊαπι νεγρογεὶ, ἐπ ἐξόδῳ τῆς ἀρχῆς» 
ἱπααῖς Χοπορῆοπ, Ὦϊὶς 110, χὰ Μαριβταῖαβ ἤπια! σοπίπενεγαηὶ 
ερυϊατῖ. [τ τη. Νεροβ ἐπ Ρεῖορ. ς. 2... Νεπιρε δραϊοαιυτσί. 

Ῥγοϊπάβ, οδοάβ ρεγαέϊα, Βαβοίδγοῃυιβ ἱπίεγ 1108 εἰεξϊτυβ εἰ Ρεϊορὶ- 

ἀ485. Νίέεηρε, Ἰερὶτἰπιο ἐεπηροτα ἀρρεϊεηΐε, φὰο ἰπίγε (ο]ςθαπε {11 
Μαρίτγαΐυϑ. Ηδο δυΐετη βαάεπι Ρεϊορίάα νἱΐα, πηεπίεπι, αὰο Μα- 

σἰπτγαϊαθ. {16 ἀπηθὰβ ἰηἰγὶ (Ο]εραὶ, ὑτοχίπηστη ξυϊῆς δ Ὠϊθεγπο 

ϑο το, ἀοσεῖ ἰάεπλ ΡΙ αἰάτομυ5. Ετρὸ πηεπίς 80} πἰτια τὰ ῥγθοο- 

ἀεηῖς {Π|4 ἕαϊε οομ]αγαῖίο, Νεπαρε ααἱ Ογοὶὶ ἱπϊτῖο ῥταοράεθαϊ, 
Ηος επίηι ἀηποὸ ἐξηυεθαίυτ, ῥτὸ ποίἰτὶ8 Ογοὶ Βαβοίίοι ἰδ} 18; εἴ 

ἵπ Ταπαατίυπι Τυ]Π]}ἀπὰπὶ αυδάταραι, [τ Ὠυΐς φυϊάθην ΒΕ} ἀπηο, 
Τυμᾷαπο δυΐοπη (ξαυοπτῖ, σοπνεηῖεὶ Οδάηλεα ἐχρυρπαῖϊο. [Ιἅἀ6πὶ 

εηΐτὰ ἔα ἴς νἱάἀεΐατ, μος τεπιροσε, Ῥο]επιάτοῆιι5, φαΐ, τξὶς οουἢὶ- 
ταία ἈςρΡΟὈ σα, Βατοίατοθαβ ἀρρε!!αθάϊατ, Οὐ αθαπὶ θαὶπὶ 1μαςο- 
ἀφιηοηῖ!, υἱ παρτὰ νἱἀ πιὰ8, αὰο πλΐπα8 Βωβροϊοσιιηὶ οὐγαΐαπι ποὸ- 

πιΐπε ἀροτεηὶ Τποθαηὶ, Κεβίτυϊα ογρὸ Ἰἰθονιαῖς, 781, πῆτε τὸς 

ςερίο, Βαροΐογαπι οπγπΐαπι σοπηπηαη δ ἐγαὶ ὙΠεῦαπα ὕ0τ0185. Μαᾶ- 

σηγαιιβ, 

“ἐν 
ΧΧΧΊΙΠ. Χεπορ. σαρὶς ΕἸαρῆ, τ. Μᾶτι, 23, 1. Ῥ. 4336. Ν, Ο. Ψαττ, 376. 

δηῖς Ερ. ΟἾγ. νυὶρ, 378...0]. τοο. ποὶρὶς : ̓Ἐσὰ δὶ ταῦτα ἰσύϑοντο, ζ. 

Ἷ, ν. 6. 4. ἢ, 13. 

Οὐπι ἕαπια ορρυρηαία ἃ ὙΠεραμ 8 Οδάπηεα ϑραγίδτῃ ρεγνς πεῖ, 
Ργαωϊεδζοβ, αὶ, πο ἐχρεζταιβ. (ὰρροι 8, ργοάϊἀογαηῖ, ἀοβ. πλογῖς 
τὰ] γαίας ἰγαάῖς Χοπορῆοα, Τὰπι τοραῖυγ Αροῆϊαιβ, αὐ Εχροάὶ- 
τἰοηΐ ἴῃ ΤἬοθαποβ ῥγαοιῖς ἀἰηατοίυγ, ϑεὰ (δ δχουίαι, ᾳυοά ὑπὲρ 
τιταράκοντα ἴτη ἀφ᾽ ἥξης οἴἶϊει, αυδὲ Ἔχουίαιίο, ἴῃ ᾿υῖναῖο αυοηθο, 

ποάσμν ἰῃ ἄοσο ογαὶϊ ἰορὶεἰπθα, Ψυϊρο δίκα ἀφ᾽ ἥδης εἴ πεντεκαί- 
δικα σοπίον θεδαης, Ετίατη δὰ πέντε καὶ τριάκοντα, Ποη τάτο, οἱ 

ποη ΠΏ} 05. υἵχυς δὰ τετ]αράκοντα. Εἰὶδη) μοί ργθ πὶ 1νουὀἰτὶ- 
οὐπὶν μέχρι τῶν τεναράκοντα, υἱ π08 ἀοσεῖ ἱρίς ΧοΠΟΡΒοΩ. Οη) 
[ΟΠ σεῖς τπαχίτης. ργοπηογεηζαν, διαῖοπι ἱδαλοη ΠΠἸΔπὶ πο ὀχορᾶε- 

θαπι, Εγαι δυίειη. Αροθϊδυϑ, οὐπὶ ἰπ ΤΒεγρίμπι Ρτοδοϊσογεῖατ, 



ΟΗΚΟΝΟΙΌΟΟΘΟΙΑ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΊΒΑ. ἵν] 

᾿ς ΦΠΠοΙαπ 80, Νεῆρε ΟἸγπιρ. 104. 3. υὧὕἱ νὰ] Πιοάοτγυθ. δὶς 
πδίμ8. ἐπετῖὶ ΟἹ, 84. 4. Ῥτοϊηάς. ΟἹ. τοῦ. 2. εχδιιηῖς, 8 ΠΠΟ8. Πδῖι8 

63. επιδηίυν 40, τε]. ] ογαπὶ ἃπηὶ 294. Ἥζης δὐΐεπὶ εῖα8 ἃ 

Ῥαετίτῖα σε δ θαίαγ, πεπιρε [αοοηΐοᾷ. [Ιΐδηυς 4 πο Ῥιοτγι 1: οο- 
Ρἰτ Πιρρυΐϊαιῖο 114 ἀφ᾽ ἥδης. Εἴρενες Δυΐοπι Παθε ρα πιῸΓ οἱ ἔτος ἤδη 
δεύτερον ἐκ πσαίδων γεγονότες, υἱ πο8 ἀοοεὶ Ρ] υϊατοῆα8 ἴῃ Τγοῦγρο. 

᾿ς ΗΘ δαίεπι εἴρενας εἴκοσι ἐτῶν [υΠΠἴς, ᾿Ιάεπη ᾿θ᾽ ἀεπν τηοπεῖ. [π|6]] Πρὸ 

ο΄ δαΐεπη ἀπηὰπι {ΠΠπ|πὶ 20. ἰαθοπίθμν ἐαπίπτηπιοάο, αὐ τοῦσι, ἀυπ- 
᾿ ἴαχαΐ φθίοἸ νοτίηι. ϑιῖς δπὶπῦ οοηνεπογις Ραοτιτα Παοοπίσα απ 

 Ακῖρα, εἴ σὰπ γοίογὶ (αυδὲ ἃ ϑεγνίο ΤΌΠΟ φοίτα οἷ) κο- 

 πηᾶηδ, αἴ 4110] οὈίεγνανίπηι8, Ἐέϊε ἐγρὸ αἰχὶϊ Χοποόρθοη ὑπὲρ, Ρτδὶ, 
ΤΟ σαπὶ ϑεχεπηΐο ἐεϊαίθπι {Π] πὶ ἐρτοῦιιβ οὔδι, ααᾶτη Τμορο5. 80 ἔχρε- ἀροχῃ 

ἀϊοη 8 ἐχουίααηΐ, Ἐχουΐαίο ἐγρὸ Αρεῆϊδο, μη "ἴ8 εξ ἴῃ ὙΠ6- 
ΟΒᾶποβ Ἀδχ αἱΐεγ ΟἸφοιηθτγοῖιβ, μάλα χειμῶνος ὄντος, ἱπ4} Χοπο- Ἱ,. ν. ὁ. 4. 

ΠΡΒοη, Ἀδϑι ῆπηθ, σατη ἃ τοάϊτα φχυ απ, ἩγεΠ18. σρογῖῖ, αὐ 714 πὶ" ᾽τ' 

ἴαργα οδίεγναν πῆῦ8, Εἰ πιαίαγαν!ε [τὰ ΟἸεοπιθτοίαβ, αἵ Ῥαυϊο 

Ροῆθα, αυᾶπὶ αὐχ ἀεάεγείαγ, δοοοῆοτιι, Μεραγα επὶτη αἰτίρεγαί 

᾿ς ΟἸφοπιθτοίαβ, οαπὶ ργροπ ἀπ π|, ἀαῖα Πᾶς, Ὑ Πε δηΐ ἀἰπη!ἰετεπε, τεε 

, ΡΙυΐάτοῃο ἱπ Ρεϊορίάα. ΕἸθας πεγὶβ νίαπὶ δὰ Το θ48 οδγαχις Ομα- 
Ὀγῖα8. Νείοϊο, ἂπ ὑτὸ Ἐ]Ἰθυςῃενῖβ, Ετυγίηγα: ροῖ!8. ᾿πιε Πρ εη ας 
ἢπίι, Ἰίαηυς ρεγ ΡΙ δἴϑβαβ δἰσεπάϊι, εἰ τό, ἀϊεθιιβ πὶ Βοίίοο τηογα- 
ἴὰ8, αυδπὶ ταϊηΐ πιο ἀειγίπηεηΐο ΠΟΙ θυ {ΠΠαΐο, πλ 1 ε5 ἀμ ]ο8 ἔδοῖς, 

ἰηαϊξ Χοπορμοπ, Ρὰχ ἢ οὐτὴ ἽΠε απΐβ, ἀπ Βε πὶ εἰἶει, Ἀ6- π. τό. 

νογ8 ὙΠείρ!15, Ηατγιοίϊαπη τεϊϊαυῖε ϑρμοᾶτίατη. Οείεγαπη οαπὶ π. 15. 
᾿ς αἰϊθῃίογοβ 18π|, Ῥοϊὲ 1, αοςἀδοπ]οπίογα πη ἀρραγαῖαβ, Αἰμθηϊθηΐεθ ἃ 

᾿Ο ὙΤΒεθαηΐρ τεροτίτοι. Ρεϊορίἀαϑ ; ζατητοίῆε 1Π|6, φυὶ Βρδοάτία [υαάδ- ἢ. 20. 
ος τοηῖ, αἱ Ριγοθουγῃ ΠΠ|ς, ργὸ Ῥω θιάξ ἐχεπιρίο, ἀρστεβογοῖασ, [ἃ ἃ 

Ροϊορίάα εἰ Θείοης Βωοίαγοῃ!8 ἐχοοριταἴνπη ἵγαᾶϊε π΄ Αρεῆ]δλο 
᾿ ΡΙυΐάτοθαβ, [ἀ6π|, πὶ ἔ8]1ογ, Θεὸ 116 οὰπὶ Μείοης, φθεπι Ρεῖο- 
Ο Ρίάδ ἱπ ῥγίτηα Βαβοϊδγοῃία (πιοχ ἃ τεοερία Οδάπιηεα) ςο]]!εραηη 

δρηοίοις Ἰάδπν Ρ] αἴαγοῦιι5 ἰπ Ρεϊορίἀα. [τὰ εοάσοπη ἅππο, 400 τε- 
οερίᾳ Οδάπιρα εἴ, ἰηπάϊαϊι5 δπετῖς Ρίγαοο ϑρμοάτγιαβ Εγαὶ ἐπὶ πὶ 
Βιβοιδγο ας. Μαρὶ γαϊυβ ἀππυυβ, ΑἸΐαπι ααΐάοπι Ὠυιβ σΟΠΠ 
Τοοἴππι, ποπηϊηαὶ π᾿ Ῥεϊορίάδε νἱΐα ἰάδτη Ῥ] υϊατοῆυβ, Θοτρίάδπ, 
Ἰρίατη φυοψυς Βαοίδγοματη. Νέες τάπηοι οὐβαΐϊ, 4ιλο πηϊπιιβ [ΔΕ ΠῚ 

᾿ς [ιοτῖτ ἀπημβ. ϑερίδηι ἐπίῃ) ἐγδηΐ ἴῃ Βαροίδγοιία: πηιπετα ΘΟ ]εριε. 

᾿ Μαὶς ἐγρὸ ἢ88 ϑιρδοάγιδε. ᾿πΠα 148 δὰ ἀππὰπι ΟἹ πρὶ α 8 4. τεϊα 
᾿ς Ὠιοάοτυβ. Μεάϊο διΐεπι ἰεπηροτε ἱπῇάϊδίτι5. εἰξ, ἱπίθγ τεάϊταπὶ 

᾿ς ΟἸοιηΡτοῖὶ εἰ Εἰχροά!εἴοπεπι, φυαπὶ μου ὅπηο τοραῖαϑ ἃ 118. Οἰνὶ- 
Ὀυ8 ἔξοῖϊϊ Αρεῆϊαδυβ.. 15 επἰπὶ, ὉὉΪ δρρυ ἔδει, 1απὶ ΟΠ τῖαπι 80 π. 35. 
ΑἸΒφηεπῆθυ8. τη πη ἵπ ἀγπλὶδ τερογὶϊ, οὐ} 5. ορογᾷ ΡΟΣ τα πη. 
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Ἰν}1 ΟΗΚΟΝΟΙΟΘΊΙΑ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΕΑ. 

τ ΡΟ 5 εἴ. 7άπὶ εἐγρὸ Βα πὶ, μᾶς ϑρμοάτίος ἱπ]ατία ῥγονοσαίί, 
ἀεπαποίαγεγαπε ΑἸμεπιεπίεβ ϑοῖο αυϊάθπι 4. ΟἸγπιρί 8 ἀηπὸ 

δῆς Αρεῆϊαὶ Ἐχρεαϊοποπι ἢαφίποτε ϊοάογαπι. [Ιΐααυς ροῖῖ- 
αὐτὶ 3. ἱποορηῖει, ξαϊθςξ γον π}} }ΠἸπηὰπὶ εἴ, Πα σετίε πεοοῆξ 

εἴ, οὑπὶ Ροΐξ ϑρῃοάγιδα ρεγβάϊαπι ἰγαῖοβ οἴδπάοσιε Αἰμέπίθηίεβ, 
4υδπὶ οἰΐαπη ρεγβάϊαπι οἰάθπὶ ἅππὸ ἰτίραϊε Πϊοάοτὰβ. Νέες ἀϊὰ 

τηογαΐαβ ἴῃ ΒΟΙΊΟΟ, τορίομεπι ἰάπιεη ὙΠΕθΑΠοσμ πη, ἰδ πὴ ἱπίγα ν8]- 

Ιὰπὲ, αᾶτη αἰέγα δὰ ἱρίαπι {τθεπι οἵαις, ροραϊαίυ5 εξ, αἱ τεῖ δπ-- 
ΠΟΠΑΤΙδΒ σατί αἴεπι ἕάοογεῖ, Ἐενετίο Αρεῆϊαο, ῬῃΟ Ι4αβ (4 υεπὶ 

ΤΒείρ 5. Ηαγπιοίοεπι τοὶ χαεταΐ Α ρθῆ ]δι8) ἐρίς αυοαις ὙΒεραπο- 
ΤᾺ ΤΟΡΊΟΠΕΠῚ Ῥγαάδίυ, α Πεθδη 8 ἰητεγβοϊξυγ, Εοάξπη εἰϊ8Πὶ 

τρίς ΟἸγπιρί 8 ἀπηο, ἢ δε Ὠϊοάοτο. Ἐλ ἰάπιοπ απΐς  εγῖβ 
Ρτοχίπηϊ ἱπιταπι, 40 ὙΒΕθαποβ ἰΐογαπι οἱξ ἀρρτεῖυβ. Ασοῆ]δυβ. 

πιο πονὰπὶ ῬοΪ το ατη, ἴοοο ῬΏΟΘΌΙ 55, εἰ πον ΠῚ πιοσατη, ΠΊᾶ- 

Τἰτπιο Εἰἰπότο, αἀπῖδα αὐυδπὶ ὟΣ ἱπϊτεῖ, τηϊδταπὲ οἷ κογνρ να 

ἰεῖε Χεπορμοπηίε. 
ὩΣ ἃ 

ΧΧΧΙΨΝ, Χεπορῆ. τρὶς Μαυηγοῖι. 1. Αρτ, τος 7]. Ῥεῖ, 4337. Υ'΄. Ὁ. Ψαττ, 
377. ἅπιε Ερ. ΟἾτ. νυὶρ. 377. ΟἸγπΊρ. τοῦ, 3, Ιποῖρὶε: ᾿Ἐσὰ δὲ τὸ ἔαρ, 
ἐσίφη, τσάλιν εἴο,. ἵν. ν. Ο. 4. ἢ. 47. (Οτδι, ἀς Αρεῆ!. ᾿Εφράσευσε δὲ καὶ τῷ ἐπ᾿- 

ὄντι πάλιν ἔτει, (,, 2. Π. 22.) 

ΝΝονδηι ζαϊῆἴε, εἰ πονὶ ἀπηὶ, Εχρεἀϊεἰοηθπη, εχ δὶ8 ἀποθυ8 ἰοοὶβ 

Χοπορθοητ 8. ἰη 6} σ᾽ πγυβ. ϑ8ῖς δαΐεμι οσοπίαπαϊς πδης οὰπὶ ῥστϊοσὶ 

Ῥιοάοτγυβ, φυδῇ ἀηο εοἀειηαις ἅππὸ Οἷ8 Αροῆϊαιβϑ ΤΟ θᾶ ΠΟΒ 8ρ- 

δτοίϊα5. ἔπεστι, Μεάϊμπι πιμ:οπγῖπι8. ἱπῖογ αἰγαπιαις ἐραιϊ απ, 

ἀρποίοις ἱρίδ, πες δἀπιοάμπι αἀἰυατίπαπι: Οὐ «πολλῷ ὕσερον χρόνῳ 

ἤδηο Ροϊεεγίογεπι ἑαϊοϊαγ, Θυδηΐαπι δαοσὶς πος ἔδπιραϑ, ποῖ ἀο- 
οὐ, ὈιΠὶηδεῖαβ Χοπορβοη, ἐξοαπάνπι ἤὰπο ἀπηὰπι Τα δ ἀοζεῖ, 
ἃ ἴεγγαῦ Ἀυρῆκω οαγαογίηι ΤΠοθαηΐ, Μάλα «πιεζόμενοι οἱ Θηξαῖον 
(ἰπᾳυϊθ) σπάνει, σίτυ, διὰ τὸ δυοῖν μὴ εἰληφίναν καρπὸν ἐκ τῆς γῆς. 

ΑἸΐὰβ ὄγρο γαῖ, [δὰ ργοχίπιιβ ἰάπηεη, Ὠἷς ἀππὰδ Ὁ οο, αιο ἴχρε- 
τίοτεπι Εὐχροάϊ τἰοπότη Ταΐσερεται Αροηίαυβ, Ετ ράγεβ Ρίαπε ἥ ΠΡῚ 
(αἰΐψυς 1, αοεἀαπιοη 5 ὙΒοθαποβ. ὀχροτίαβ, ργααΐῃβ στρ ΠΟ ΠῚ, 
ῬΙῸ πιοζγο, γενογίυβ εξ, Τϊοάοτιβ το τὰ πι οοάςπὶ (ἔς πν ΟἹ γπιρῖοο 
ἅπηο (ΟἿ ἴδ ὁγεάϊ ἀξ, αὰο εἰΐαπι ῥτίογεπὶ Ἐχρεάίτἰοπεηι Γαδεροταΐ, 
υοὰ ἢς αυΐϊάεπ ᾿ρίαπι νογὰπὶ (ΠΣ αἰ [οἰ πη ὁ ΧἜπορμοπίς, Οὐιπὶ 
εηἷπὶ ΜοεραγαΣ οορίαβ τοἀυχηἝεῖ, ταρία νοπᾶ, Τα προ β Τ᾿ ΠΠΟΛΟ τ ῬΥὶ- 
πὸ εἰ ἀοίοτεπι ἔδοῖ τ, Ῥοίῖοα νεπὰ {δέϊα, τα 8 Παχὶς ἱπυπιοάϊος 

αἴψωυς αα ποὶπι ἀε! αυΐαπι, {πᾶς Ἰεόϊο᾽ αἰῆχιυβ οἵδ, ὑποφαίνοντος 
πάλιν τῇ ἦρος, ἱπαᾳυΐξ Χοπορῆοη ; αὐάϊταια, ῥαυοὶβ ἱπιογροίεϊβ, 
ὑῤῥώγει τό, τε λουπὸν ϑέρος καὶ διὰ χοιμῶνος. [αἰ πὶ Ὠυ)ιι5. ὠρτίτα- 



πο π κανσνα ας ΥΣ ναὶ, γρτντῖμο 

ΟΗΚΟΝΟΙΟΟΙΑ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΕΑ. 11κ 

ἀἰπ|8, αὐ νἱάδπηι8, ἃ ετα δυοθῆϊι, 485 ἀεϊπάε «ἴἶαίς τε! ηυα δὰ 

Ὠγοιηθπι ΠΠΠπὰπὰ ἰεπαϊς, ἘΠ᾿ τάτηεη ἱπιταπὶ πὰ ἃ τεάϊεα δὰ Με- 
ϑᾶΆτα δτοοηε, δηΐθα πἰπηίγα πὶ απᾶπὶ ϑρατίαπι αἰ ρἶει, ἘδςῚ]ς 
᾿πᾶς ἱπ|ς]]ΠΠρίπλι8, Ὠγεπιεπι ἴῃ εχϊία δα ]ῆς, Ψ εν δυΐεπι ἴῃ ῥγοχῖπιο, 
οὰπὶ ἴδ 6 ΤΒΕΡΑπογατι τορίοπε δὰ Μεράγα τεοϊρεγεῖ. [Ιίδαὰς 4. 
ΟἸγπηρὶ4 418 ἀππὸ ταάϊ] : αυδὲ οαυα ογαΐ ἐοτίαῆϊτ, συγ σοπίϊηυδρ 
Βα] 8. θη Ἐχρεάιτίοπεβ πηπεβ Ὀϊοάοταβ δὰ δηπυπὶ ἢυ}5 
ΟΙἸγπηρί 4418 τοο. 4. τεϊι!ογῖῖ, [Ιἀςπὶ δἀάϊε Ὠιοάογιβ, νἱδϊογίδμῃ 

ΟΠΑΡτίθ δά Ναχαπλ ἢος εοἄεπι ΟἸγτηρί 8 ἅππὸ 4. σοηερηῆε, 
κατὰ τὼς αὐτὸς χρόνας, αυϊθυ8 εἴ ροίζγεπγα 114 Αρεῆ]αὶ, Ἰϊοάογαίη 
᾿ταϊταῖιβ οἵδ, πὶ (8 ]Π|ογ, Ἐπίεθίιβ, ααΐ δὰ ἀῆπυπὶ ΟἸγΡ. 1οο. 4: 

ἴα. Βαθεῖ : Αἰμεπίθηίεβ ῥτϊποῖρεβ Οὐδείς ἔδέϊι, Νίες δηϊπὶ δἱϊο 
ται ]ευῖ πὶ ε͵8 νογθα 1114, αυᾶπὶ δὰ ν᾽ ϊοτίαπη ΟἩΔΌτΙ δ, αυα ϑα- 
λασσοκράτειαν ἄξηιιο δάερίϊ νἱἀεθαπίασ, Μαᾶρηὶ ἐπὶ πὶ σετία νἱέϊο- 

τί πὶ 1Π14πὶ ἕξοι ῆς πηδηϊξεαπι εἴ, ΟὈίεγναι επὶπὶ Ὀιοάοσιιβ, ρτὶ- 
τηδτ ᾿ΠΠ|Δτὴ δι Πδ, ρος ἤπεπι Β6}} Ῥεϊοροππεθαςοὶ, Αἰμεηϊθπὕαπτα 

νἱδχοτίατη πηδυϊ ἰπηαπὶ ἰπ 1, Δοορἀφοηιοηΐοβ, Θυδηι {0ΠΠ1σεὶ Ῥτορ τ 5 

ΔῈ ΪΡΙΟ115 τοι] Πἔαπί, Οὐποη δ ἐπὶ πὶ 1Π|4πὶ δὰ Οπιάωπι Ἀ ρ185 ἔα μἴς 
Ῥοζίι8 πιοηεῖ, αυᾶπὶ Αἰμπεπίεπήμτη. Ηδφς Π|6, Ῥγοσὰὶ ἀυδῖο ς 

ϑογίρίοτι θυ Ατεϊςῖ8, 6 φαϊθι8 οοπῆαϊ, φυδπίιὶϊ νἱέϊοτγίδπι 118 πὶ ἔδος- 

τίπε Αἰπεηϊθηίεβ, [Ιἀδηὶ εἰΐαπι οχϊπάς ραϊεΐ, φαοά ἢυ}85 νἱδτζοτῖδς 
τη πλου πὶ ἀηπὰδᾷ Το]επηϊίαίς οοἰἐγανεγίηΐ, εἰ ἀϊοτη νἱδιοτῖοα ἀεὶη- 

“608 ἔδυΐυπι Παρυετὶπί, αἱ ἀοσεὶ ῬΙυΐατοιβ, Εἰ αυϊάοπι ἢ ἢος 

ΟἸγπρ Δ 18. ἀππὸ νἱδϊοτία 1114 οοπιϊρηει, ἢος 4ππὸ Τα] απο 11184πὶ 

ξυϊς πεοεῖϊς ογαΐῖ, ααθὸ πηεηίς ἐγαΐῖ, αὐ πιοχ υἱάθθίπηιβ, Βοεάτο- 
τηΐοπθ. ϑεὰ πηεϊϊοτα, ααδπὶ ἔπεγὶπὲ νεῖ Ἐς ῖι8, νεὶ ἱρίς εἰΐδηι 
Ῥιοάογιβ, Αὐέϊοτε Χοπορμῃοπῖς, πο8 δὰ ᾿ξηπεηΐεπι Ροϊ 8 ἀπηα τη 

τοξεγεπάδιη Ἔχὶ ἢ ΠΊΑ τη 8. 

ΧΧΧΥΝ, Χεηορῃ. οαρὶς Μυηγοῃ. τ. Ματγί. 30. 1. Ρ, 4138, ν΄. Ο. γαττ. 378. 
δηῖς Ἐρ. ΟἾτ. νυ]ρ. 376. ΟἹ, τοι. 4, Ιποῖρῖς : Ὕ σοφαΐνοντος δὲ πάλιν τοῦ 
ἦρος. 1.0 ν. ο. 4. π. 58. Εἰ, Οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι, ἐπὲ ἔαρ ὑπέφαινε, τι, 59. 

Ηος ἅπῆο, Ὡρτοϊδηϊς Αρϑῆϊ]δο, τ Π8 οἷ ἴῃ ὙΤΠοθαηος ΟἸεοιη- π, 9. 

θτοῖυβ. ϑεὰ ἰταπῆτα ῥοῦ ΟἸματοποπι ἃ ὙΒεθαπΐβ Ἔἐχοϊυΐαβ, τὰ ἴῃ- 
ζεξϊα, τϑάϊτ, καὶ διῆκε τὸ σράτευμα. Θιυοά ((ἰ]]Ἰςεῖ, ἐεγτεετι δάϊτα 

οὈΐερίο, ἐχογοϊϊαπι ᾿παξ]ε πὶ οεηίεγεῖ, [πᾶς πονὰ ἀς Β6]]ο οοπῇ]ϊΑ π. όο. 

ἂς οἹαῖϊε τπΠαιγαπάα, αυα ἴδπὶ ἐχεγοϊ [τῇ ἰπ ὙΒεθαηο8. ἀεροτίδτε 

Ροῆεπι, αιδπὶ ΑἸμεπίεπίξβ τὰ ἐταυτηεηίατία ρτομίθετε. Ηαὶς οἰδῆϊ 
α]ΐαπι ορροπαπὶ Αἰμεηϊςηΐεβ, πα ἔπιτηθηΐατη π᾿ Ῥ γε πη ρογίαπι 

ἀεάἀυοοπάμσπι οὐταπῖ, Μετὼ ταῦτα, ἱπαυῖς Τ]οάοταβ, ροίξ τεοερίαπι 
ΠΟΙΏΡΕ ἔγατηθηΐυτη, ΝΝαχυπι οὐπάςὲ οἰαίδ ἰοία ΟΠ ΔΌτΙαβ, οὐἱ ἄϊτιπι 



Ὡ. ὅτ. 

ἰχ ᾿ΟΗΚΟΝΟΙΟΟΙΑ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΕΑ. 

Ταδνεηίγε οοπαῖαγ ΡΟ] Π8 Τιδοεἀεπιοπίοτιιη ΝΝανάτομαβ, ῥγα ΠᾺ πὶ 
πᾶναϊ]ς σουητηϊτἰτὰτ, χυὸ νἱποῖς ΟΠ τῖαβ. ΝΝεπιρὲ Βοεάγοπηϊοπὶβ 
ἀϊε τό. ρατίε ροϊετίογὶ, φυδ β8εριεπιθεῖθ. []]18π| ἀϊεὶ το, τεΐροη- 
ἀεδαῖ, ρσὸ ποῖτιβ Ταθυ 8. Εδπο νἱ ξτοτίαπη σοηΐετε Χοπορῆοη ἱπ 

Βάπο ἀππαη), 0 οὐρ ϊ5. ἐειτγετίθυιβ ργθεγαῖ, ποῦ Αρεῆϊαιιβ, (δά 
ΟἸεοτηγοῖιβ, Επ τὸ ἰρία νεγαπν εξ ἀοοεῖ, Νέεο δηἱπὶ απίθα δὰ 
τὰ πὶ πιᾶτὶ ρογεηάαπὶ σοπηνεγῇ Πηΐ Τιαοοἀϑοπιοηϊογαπι Τοοἰϊ, δ ΠῚ 

δαϊταυϑ ἴογγετβ Ἰητοτο! αδοτγοῖαγ, ααοὰ παπαιδηι οοπερὶξ ἄπος Αρ- 

ἢ140. Μαὶε εγροὸ Πιοάογυβ, γοπὶ ἴοτγα δαάπιϊπἰ ἔταπις Α ρθῆϊδο, υἱ- 

ἑοτίαπι πᾶπς πανδίεπι Παϊαθηάαπι οεηζαϊς. Νοη πὶς ψυΐάεπ) ἔὰ- 
Βἷξ, πιογίθιη Ομαθτγίε πος σ. Βυ7ὰ5 ΟἸγρ. το. ἢαΐμεγε Ὁ ϊοάο- 

τὰτη, ϑεᾶ πηεϊϊουὶ Αὐέϊογαπι ἢάς 1]|8πἢ τατίαβ. πη 118. ἀδῖποερϑ 

Οοτη. Νερ. 8Πη18 Ῥοπὶξς δὰ ἀππὰπὶ ΟἸγρ. τος. 2. ϑυβταραΐογ Οὐγηε [8 

ΟΒδῦτ. ὁ. 4. Νερβοβ, αὶ ΠῚὰπν Β6Ι]ο ϑοοία!! εἰ ἴῃ ΟΠϊΐο Ρεγ δ {οτὶῖτ, φαοά 

ἢ, 63. 

Ὠ, ὅ4, 

π, ὅξ. 

ΒΕ μπῇ ϑοοία!α ΟἸγ Πρ. το 5. ἅππὸ 3. ρείζατη ἰάδπι ἀρποίοϊς Π]ο- 
ἄοτι8. ΝΊΒΙ ἐγρὸ οδήϊδῖ, αυο πιίπαβ, 4085 αἰχίπιαβ, ἄς ἢυΐιβ 
Ργ Νανα} 18 ἰσπηροτα δαεγῖπὶ νογπια. ΟΠδθτῖς σοτίς ἱπέτα, ἴῃ 
Ἐχρεάϊτίοποα ΤΡ ϊογαιβ, πγοπηϊηϊξ εἰΐδηι Χοπορδοη, ᾿ 
᾿Τηζεγῖπη ὀχο 8. 4 ΟἸἘΠθγοιὶθ δάϊια 1 δοθἀο πη η 8, Ὑπεθαηὶ , 

«αἰριοικίδας πόλεις ἀρφρτεἀϊαπτατ, ϑιδε πἰπιίγαπι Βοροῖΐα; Βαϊ πιαβ,. 

48 ΠΠρεγέατ!8 οδίεπει Τ,Δοεἀδοπιοπὶϊβ ἕανθθαηῖ. Ηδ5 επὶπὶ ἰηιεὶ- 
Πρ ΣΧ πού ποη, πὶ ἔ!]οτ, ποτηΐπα πόλεων περιοικίδων. 815 περίοικοι, 

ὙΠΟΠΆ] 186 εἰάεπν ΧἜπορῃ. ΠῸ. νἱ, ον. 1. πη. 7. ϑῖο τυγῇιβ σεριοικίδες 
πόλεις ἱρίογτιαι ὙΠΕΔποσγιπι, [ἰδ. νἱ. ο. 4. η.. 6, Ετ δ]. Ερδεδὶ. 

ἐπὶ πὶ ῬΕΥ ΒΙΦΠΠ ΠῚ «σερίπολοι ἀρρο]αθαπίαγ. Οοα (οἸ]ΠἸσεὶ 110 

ΓΡδέϊο πιυπἰπιοηΐα ἀππίαχαϊ μαϊτα οδἰτοηξ, ποηάαπὶ δὰ Βε]]ὰ ἐχ- 

ἴογπα πλϊτοπάϊ, [πᾶς οἰδοϊαπ) Ῥετϊοάεαϊα ἴῃ ΡῬτΐπηονα Εςοϊεῆα, 

4υἱ Ἰοοα Οἰν ται Γι δ] όϊα νἱΠίαθαι, 

ΧΧΧΥῚ. Χεπορῆ. οαρίς Εἰαρῃ. τ Μαπι. το. 3, Ρ. 4339. νι Ο. Ψαγτ. 370. 

ἀηῖς Ερ. ΟὨγ, νὰ}. 375. ΟἹ, τοῖοι Ἱποὶρίτ : Ὁ μέντοι Τιμόθεος. ἵν. 
δ, 4. π' 64. 

Ησος δηπο, υἱ νἱάἀξιυτ, ΤΊ πηοῖῃδα8 ΟΠ υτία ποη οείο, (αϊ νοἹο- 

ὉὈαὲ Ποάοτι8) [δὰ τὴ ἴῃ Αὐάοτίταταπι Γαδβάϊαπι οὐπὶ ροδοτὶ 
εχετοίτα, Πιοος ἢ ἴῃ πίαποτο ΝΝνάγοῃὶ, πι Ππΐαυις τοχατὰ ΤὨοθαπος. 
γτὰπὶ ἴῃ Ἰιαοδάμοπιδηϊοβ. ϑαρογίογίθ δηὶπὶ δηπὶ νἱόϊογία παναὶὶ 
ϑερῖ, 8, ἐγαδίαπι Τιποοά πο πιοηϊογυη οἰ αἢε πὶ ποι πὶ ἂς ἀςρογίδη- 
ἀἷν ἴα ὙΒεθαπογαπν ἀἰτίοπεπι πϑ εἴ ι8. φυϊσασᾶπη οοπατὶ ροίυϊς 
γον πιο πιὰ πὶ οἵ, Εοδ ἐγχὸ ἀςπηὰπὶ ἀηπο, γα ἰπδυπῖς, τη ΠΠπιΠὶ 

ατδίετον Τ ποι δοῦπν, φαΐ Ῥε]οροηποία πη οἰγοαπινοόϊαβ, ΟΟτογταπὶ 
εὐθὴς οσσυρανίε, Ηυης ἰπίδοιτυ8. ΝΊΘΟΙοΟ 8. Γιαοςἀμοπιοηίογια πὶ 



ΟΗΚΟΝΟΙΟΟΙΑ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΕΑ. χὶ 

ΝΙαναγοῆυβ : πιοχ ἔδοϊξ ρυρπαπάϊ οορίαπι, νἱδτυΐηυε εἴ αἀ Τευοα- 

ἄεηι, εἴς Πίοάοτο. Ττορδυπι εἐχοϊζανι ΤΙπιοῖμειβ ΑἸἰγεῖθ, υἱ 

᾿ς ἀορεῖ Χεπορβοπ. Ργαϊίαπν μος ΟἸγπῖρ. τοι, 1. ἀξ ναὶ: Βιοάογιιβ, 

᾿ Μρααε ῥυίοτὶ δυ αβ ἀππὶ ρατίο. 
| Τητεγί πὶ ὙΠπεθαπὶ ἱπ ῬῃοςΙάεπι ἰγγατηρυηΐ, ἐπεὶ ̓ ἀμομνόδινῶν τὰξτ,. νἱ. ς. τ. 

Ι ἐν τῇ Βοιωτίᾳ «“όλεις. Ηϊπο Ραίεΐ, τεῦϊε πὸβ «-τόλεις «εριοικίδας ὧν Ὁ 

᾿ Βαοιΐε Οἰνίἐαείθι5. εξ ἱπιεγργείαῖοβ, ϑεά οοφέϊι!5 π᾿ Ῥῃοείάεπι 
 ἢμοεάδεπιοηῖ8, ΠὙΠεθαηὶ, δά εδαβ ππιητῖ85, τεάουιπι ἱηίγα ἤπεβ 
᾿ (05, 

Ηος εἰϊαπὶ δηποὸ δὰ Οτομοπιεῆμπηι ν᾽ ἔϊοβ ἃ Ὑπεράηΐ8 ἀαρὶο ρἱὰ- 

ΟΠ χαὲβ [μϑοεδοοπηοπίοβ (οτῖ δ: Ὀϊοάον. Νεπιρε ΟἸγπιρίάϊβ. Βα) 5 
[ ἈΠπο᾿ ρτίπιο, Ηδος ἢ νεγατη, Γπρεγίοτὶ ἔοστίε ἀππο ΤΑπαρτάτῃ σερεσο 

 τἰπί, οιοίο Ηδγπιοῆδ Ραπιμοϊᾶα. Ταπαρτάτη οετίς Βαρερδηὶ [ασε- 
᾿ς ἀκηποηϊ (ξουπδὰ Αρεῆ!αὶ Ἐχρεάϊτίοης, αὐ ἄοοεῖ Χοπορῆοπ, Επτ 
᾿ νἰθοτίαηι αὰ Ταπαργαπι αἰϊαπὶ 1Π|4π|, αὐ ἔμετς δὰ Τεργταβ, 

| Ρτορα Οτομοιηθηὰπι, ρτθςοίηἴς, ἱππαϊς ἰπ Ρεϊορ. νῖτα ΡΙαΐαγο. 

Ηος εἰΐαπι εοάθπιὶ ἀηπὸ ἴνεραϊίο ΡοΪγἀδπηδητ 8 Ῥῃατγίδ!ι δὰ 1,8- ῃ. Ζ, 

᾿ς ορἀδεπηοπῖοβ ἀς δἀ)ιιναπάο Ῥματίαϊο ἴῃ ]αίοπετη Ῥμεγααπι, ὈΠ]αἴα 
δὐΐπὶ δά ἰεγιΐαπι ἀϊεπὶ τεϊροπήοπε, ἐχρεπάεγαπι αυοὶ εἴεπὶ ἔογα5 
μόραν (᾿π|ε]]Πρὶς οπγπίπο, αἱ νἀ είαν, φαδίαου πηογαβ, οὰπὶ ΟἸεοπι- 

Ϊ τοῖο πη α5 ἰη ΤΏ θα ΠΟ5) ἰϊεπὶ αυοΐ εὔξεπι ἵπ ϑρατγία ἱρίᾳ αἱοπᾶδ η, ς. 
᾿ «ρὸς τὰς ἔξω τῶν ᾿Αϑηναίων τριήρεις, (ΠΛ {85. {0Π]Π1σεῖ δὰ ογα8 δοτὰ πὶ 

᾿ς ἀεργροάδηάαβ 80 Αἰδεπίεπῆδιβ, ἀιος ΤΊ πιοίῃεο,) καὶ τὸν πρὸς τὼς [θά 
᾿ ὁμόρους «σόλεμον. Τηϊο!]Πρῖ, ἂς ορίπογ, Ὠοίϊεβ ἰογγείἔγεβ ΠΗ Π ΕἸ ΠΊΟΒ, 
᾿ς πο ϑρατίδε ἀυπίαχαϊ, νοτιπὶ εἰ πὸ ΡΕΪοροππείο. [υρτίηνῖ8 ἱρίο8 
 ΑΙΒβεηϊςηΐεβ. Μετῖῖο εγρὸ ἤδης ἰεραιίοηθηυ Παϊαϊς Χοπορθοπ, 

σχεδὸν «σερὶ τῶτον τὸν χρόνον, 0 ἰπ ὙΠεθδηΟΒ ρτγοϊεόϊιβ εἰξ ΟἸεοπι-Ὡ. 2. 

᾿ δτοΐαϑ, 

ΠΧΧΧΥΗ. Χεπορῇ. οσρίε Μαπγοῖ. 1. ἄρε. 9: ὁ. Ρ. 4340. Ν. Ο. ψαετ. 38ο.. 

δηπῖς Ερ, Οἢγ, νυ]ρ. 374. ΟἹ. τοι. ἢ, Ιποῖρὶε: Οἱ δ᾽ ᾿Αϑηναῖοι αὐξανομένους., 
ἔς νἱ οὐ. ὯΣ Σς ᾿ 

᾿ς Πρὸ δ8ῃγο, ου)ὰβ μᾶγίεβ ἴπ ἱξουπάμπι τετεϊαπηαις. ΟἸΥ περ δα 8 
᾿ ΔΠΠᾺΠῚ ΠΟηνοηϊαπέ, ἀς Ῥᾷδε ἱπίεγ ΑἰΒεηϊεηίεβ [ιδοεἀδεπηοπίοίαις π, 23. 
᾿ δόϊυηι εχ πιο. ΜΙηῸ5 γἶπι δ Ατίαχεγχς Μπεπιοης Ῥεγίαγαπι 
 Ἀερε Ἰεραίοβ ἀε Ῥᾷος ἱπίεγ Οσαοοβ 2. δυ}ὰ5 ΟἸγπρίδ18 ἃηπο πιε- 
᾿ πιοῖαί Ὠἰοάοτιβ, πεῖρα Ἔχθαπίς Οὐπὶ επἰπὶ αὔξπῇ εἤξεπι ἰηνὶ- 
᾿ 6οη) ΑἰΠμεπίοηίεβ εἰ Γιαροάοοτηοηῖ!, εἰ Ἰεραῖ Αἰμεπίεηϊεβ. Τίπιο-. 

Ο ἀβδυπι ἀς Ρᾶσε τηοπαϊῆξηϊ, τενεγίαγαβ Ἔχ ]ε8 Ζαζγηϊῃϊοβ, 4υὶ τὰ 
60 δηΐεᾷ πιογυογαηΐ, ἱπ ρίγίαπι τοις, Οεῇα δἰιΐεπι πξος ΤΙπιο-. 
{861 δὰ δηπαηι ΟἸΥ̓ πιρ 8 ἑογιἸὰπὶ τεΐετὶ οάογαϑ, [τὰ Πδὸο ἰη-. 



ἹἽχὲ ΟΗΚΟΝΟΙΌΘΟΙΑ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΒΑ. 

Υἷοεπι σο δετεπΐ, αἱ ἄς ῥυϊοτὶ δῆπο ΟἸγπιρίδοο ἐχειπίς, ροδετίοτί 
δυξεπι ἱπευπίς πεοεῆατῖο ἱπέε!]Πρεπάα ἢπί, Ῥαοὶβ μυ}8 οοπά! ΟΠ ε5 
1145 ἀσποίοϊς Τϊοάοτγιβ, αὐ τηδτῖβ ἱπηρετῖαπι οὔδξι ρεπεβ Αἰδπεηὶ- 
επΐεβ, ἴεγγο δαΐεπιὶ ΡῈ π68 1, δοεἀφοτηοπῖοβ. Εἰ Ραοεπὶ, 425 Αἴδμε- 
τϊεηῆθιι5 ἱπιροτὶϊ πιατὶεἶ πη ρτϊποῖραΐαπι αἰϊευιοτῖι, ΤἸπιοί μοὶ οροτα 

ἔνα, Νερ. ςοποεῆαπι ἰεαίαγ Οογπεϊ 8. Νεροβ, πιαρπδηὰς ΑἰΠοπεπῆιτιπ [δ6- 
ἐπα, Ον 2. εἴα τεοερίατα. Οδυΐαπη δυΐεπι Ῥδοὶβ αἱΐ Χεποόρμοη ἐυπς ὙΤΠςθᾶ- 

ποχππὶ 114 ἰαπία ἱπογετηεπία, θὲ 74πὶ οοβρετῖπὶ ΑἰΠοπῖεπῆθι5 
εἴς Ππιίρεξῖα. [Ιἴδαὰς ρο τεἀαξϊζαπι 14πὶ Βοροιίαπι, μοί υἱέϊοβ δά 
Οτομοπιεπιτα 1, Δοεἀεεπηοπίοβ, ἔι1Π{ νου τα} ΠἸπλὰπὶ εἴ, δὶς ογρὸ 

ἂς Ῥᾷος δόξιιπὶ ἅπποὸ ΟἸΥ πιρίαϊβ ἡ. ὰξ ποὸπ δηΐς δηπαπὶ 1ΠΠ15 3. 
ΔΙ χυαίεηιιβ αἰδέϊυση Ῥαχ ἱρίᾳ ἰαπιεπ Πιβταρὶα ΟἸνιταΐαπὶ οΟὈ ϊ- 
Ὠμετῖς, Ηδο επΐτι Οἰνιϊαίεβ ἃ Ὑμεραπὶβ ἀἰγαίας Αἰδβεπὶ πίε ἃ 
ὙΒΕΡαηογαπι τηϊοι ἴα Αἰ θηΐοτεβ ἔοι ς τεβαῖαῦ ΣΧ ΈΠορΠοη, εἰ δὰ 

Ῥϑοεπὶ οὐπὶ 1, Δορἀδουη 115 ργορεπῆογεβ. [Γἰάχὰς ποῸ ἅπηο ἀεμηιπ, 
ἐχϑαηίς Ῥαχ ἰπἰΐα εἴ, τε χας ΤΙπιοίῃου8.. 

ΧΧΧΥΝΠΠ. Χεπορῆ. οαρῖς Μυπγυοῖ, 1. Ματῖ. δ. 7. ῬᾺ 4341. ΄. Ο. γάαγγ. 
- 381. δηῖς Εροοδ, ΟὮγ. νυ]ξ. 373. ΟἸγτηρ. τοι, 3. Ἱποῖρῖὶ : ̓Ἐσὼ δὲ οἱ ἐκ 

σῆς χώρας Ζακύνθιοι. ἵ,. νὶ. Ο. 2. ἢ, 2. 

Τεπαοῖξ ραυϊρεν ῥγάϊδια Ῥαχ, ἀτιπν Ἰεραῖὶ ἃ Ζαογπίη 5 τα 
Τ,Δοεάετηομπῖοβ, αυϊά ἔδοεγῖς ἴῃ τοάϊτα ΤΙτηοῖΠου8, εἀοσογθης, Ταπι 

ποόνγοθ ΒΕ} ἀρραγαίιβ ἐδοϊαηὶ 1δοθάἀδοιηοηῖ, εἴ Ῥτοὶπάς ΘΟΓᾺΠῚ 

Ἔχε ΡΪο εἰἰδπὶ ΑἸΠοπίοηΐς8, Ναντικὸν σσάλιν πσαρεσκεύαξον, ἱπαυὶξς 

Χεποόρβοη. Συνεγήσαντο τὸ ναυτικὸν, αἱ ΠιοάοταβΒ. Νονα ἢδς 
ΒΕ πιὰ τὶ ῥου ηπηαπὶ οοπνυεηΐπης, Ῥγοοίογιϊ πὶ οὰπὶ ἅΠΠῸ 
δἄμυς ΟἸγπιρίδαϊβ 4. Ἰαθθητὶ (αιιοπὶ τὰ δηΐοα ῥγοθανὶ πηι αῇδ- 
διαπ) δα ἰτϊθυδὶ Ὠϊοάοτγιβ. Μ|ϊαπί ογρῸ ς νερὸ δὰ Ζαουπιῃϊοβ 
δυχὶ α Τδοράφοσηοηῖ, ἄυςε Ατποογαῖς, [4 ΠΙοάοσυβ. ἘὲπΟιεῆ- 

οἴετη ὀχυϊθοὺρ ἀσοοπὶ δὰ εοἴδεπιὶ τϊταπὶ Αἰμοπίθηΐεβ, Ἐπὶ 
Οὐτογτεοῖβ ΑἸοϊδαπι ουπὶ οἰαἵϊε ἀοπίπαηι 1,αοοάφτηοηὶ,, ας ἀὰ- 
ἰεπὶ τὶ πιτὰ ἐὐηάοπι ἀἰϊοὶς ΧἜπορμοη, ααοπὶ δὰ Ζαογηίῃϊοβ νο]εθαὶ 

τοὶ τη Τϊοάοτγαβ, πο ΟἸοήοϊοτι ἰάτηθη, (ξἀ Βιοἤοϊεπι, ἢ ἢὲ ροϊϊυ9 

αὐάϊοπάυθϑ Χοπορῆοη. ἽἍμα δὲ τούτοις πρατ]ομένοις, αἰ Ἰϊοάοτιι, 
ῬΙαϊαεη δ8. τα  ἴο8. αὖ ΑἰΠεηϊεπῆδιι5 ἀτοοἢην!ς, {τοτὰ {ΟἸ]ΠἸσοῖ ἴῃ 

εοταπι ἢάεηι ἱγαάοτο νοϊεπίεϑθ, ϑεὰ οσσυραιὶ ἃ Βαροίδγοἶβ, βὰς 
ἀαῖα ἀἰπη!Ει (απ, αυΐ αὖ Αἰμεηἰοπῆθυ8 τοσοριὶ, εἰἴαπι Οἰνι ταῖς ἀο- 
παι ἴὰπι, Νεπηρε αἰϊοπαπὶ ἃ ὙΤΠεΡαηἶ8 Αἰῃοηϊεπῆνπι πιοηοπὶ 
(ὠρετίοτί, φυαπίατην 8 Ὀτονὶ Ῥᾷος, αυδπὶ οὐπὶ Ἰυδοράδοπηοη 5 ρα δὶ 
Γαεταηῖ, εἀοξτὶ, ΙἰΔαὺς ρΡο Ῥάσοπι ἀπηὶ Γαρογίουῖβ, Απίοα ἰαπΊοῃ 
αυδπὶ Τδουπάδπη Ῥασςπὶ ἰπίγοπὶ ΑἸΠοηἰςηΐδ8, δὰ αὐᾶπη ἱποαπάδηι 



ΟΗΚΟΝΟΙΟΟΙΑ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΕΔΑ. [χῖϊ 

Ὦσες 1Ρΐ8 Δηηϊοογαπι οἶδά68 ργορθηήογεβ ἔεοῖς Αἰπεηϊεηίεβ, Ροΐεα 
εἰἴαπι ΤὨςίρ᾽α8 ἀενααραηὶ ὙΠεραπὶ, Ἡἴος εἰΐαπι εοάεπι ΟἸγτη- 
Ρἰδάϊθ δῆπὸ 4. υἱ νυ] Πιοάοτγυβ, ργοϊπάς ἀεῆπεπίε. ΟἸδῆε 74πὶ 
Ραγαῖα, ποῃ, υἱ ἀδογενογαπί, ΑἸοϊάδπι, {εὰ Μπαῆρραπι ἱπ Οοσου- ἡ. 4. 

ΤΈδΟ5 τοϊὰπί 1 οεάξεπηοπι!. Ηΐο Οογογγαπὶ οὐἤάείς ἰάπὶ πηᾶτὶ 
4υ8πῃ ἰετγα. Ματὶ ἴα, υἱ ὁπότε μὴ χειμὼν κωλύοι, ἱπατ!ξ ΧΕΠοροΠ, π. 7. 

Πᾶνε8 1 Δοεἀρεπηοπίογα μι ἴῃ ροτῖιι Οογουγθόγιπὶ Παϊοποπλ Βαρὰ- 

ετῖπε, Ηΐης 1πη{6]ΠΠρΐπλιι8, Ν' ετὶ8. βαπὶ ἔυ πῆς ἰεπηρεαίεπι, τα ποη- 
ἄππι οἴεί ἃ Ῥγοοο 8, απ Πὶς χριμῶνες ἀρ ρε! Παπίυτ, ΡΙ ὁ πα {δουγιίαϑ. 

Νανιραίϊο 114 ἱποετία αυουΐχυς ρεγιρετγῖί, ἀοοεῖ Νερείίυ8, Τάπι- 

ἄϊα δυΐθηι ἴῃ ἢδο ορήδϊοπε ἄμπγανι Μηαῆρραβ, οὐ ἀποτγαπι τηεη- 

ἤιπὶ ΕἸ ροπάϊα ταλ]ἰθ.8 ἀεθυοτγῖε, Ἰίδημὰς δὰ 4. υἵαθπς 4 ρῥτίπιὰ κα. τό. 

τα] τὰ πὶ σοπίοτριϊοπθ πηεηΐεη, Εἰ ἴδπηεπ ΟἸν πιρίδαῖβ8 4πῦο 9. 
οφοΐι8, ἢ τεέϊε Πιοάοτγιιβ, Ῥγοϊπάς οπηπῖπο ὄχουπίε, Εταΐ αὐΐοπι 

ἴὰης ἴῃ {πεσε ΤρὨϊογαῖθβδ, ἔπι γετοὸ ἀς εὸ (ογογγάτῃ ρεγνεπεγαῖ, 

ὡς ἤδη παρείη, 40.856 ΟΟΓΟΥΤΟΒΟΓΙΠῚ ΠῚ ΠΊΟ8 ἐγοχεσὶῖ. Ευπιοῦ ἄς οδράε πὶ 24. 
Μπαῆρρι ΤΡΒΙοταίθμ δἰερεγαὶ ρτορα ϑρῃαρθαβ 1,δοοπίςδο, Τξἃ ποη- ῃ, 1. 
ἄππι οσμ]αίο (οἷς ἔα] 8, Ιίδαας σαῖς ἱπάς ρτορτοῖϊυ8 εἶδ, ραγα- 

᾿ς τυΐαυς δὰ τεπὶ ῥγθ]ο. ἀεοογπεπάαιη. Νοπ οοτὶς δηΐς υἱεἰπηατη 
᾿ς δππὶ ΟἸγπιρίοὶ Αιἰεοῖνε πηθπίδπη. Οερἢ δ! !οπῖα: παποίαπι δοσερίϊ "οἱ, 
᾿ς σεγίογειη, γοίεοϊίαια δάθο Ἔχογοϊταπι. Ῥοῆεθ πἰπιίγαπι, αἱ νἱἀεϊοτ, 

᾿ς οχίτα ρεγίο.}} 8]εαπὶ Οὐτογταοῖβ ἐαραι ας 1,ἀοεάἀ δε πιο 8 δὰ [,εὰ- ἢ. 25. 26. 
 οβάεπ), Ῥοῆεα πᾶνεβ ἃ Ὠἱοηγῆο Τυτγάππο ἰπ αυχὶ! πη 1,Δοοᾶδε- π, 35. 
ΤΟΙ ΟΤ ΠΔ τη Π{Ὰ8 ἰπίθγοῖριῖ ΤΡΗΪογαῖςβ, εἴ οαρεϊνογαση ῥτεῖϊο (ΟἸνὶς πὶ. 36. 
ταϊ!απὶ ΠΙροπάϊα, ΟΟρΒΔ]]οπΐδθ ἀπίεα ἰατηάϊα πιογαῖαβ, αἴ Οἰνῖ- πὶ 33. 

ἴαίε8 ε)11λ5 οὔηπα8 'π {ἀπ ροϊοίαϊεπ) τεάερετς, Ηδς ςετίς ͵8πὶ 
ΟἸγπιρίαἀῖβ ἀῃπο ἰαθεπίς 4. Τὰπὶ παυΐαβ αἰαὶξ ΟΟγουγοθογάτη πὶ 37. 
(ἀπηῖθιι8, πεπῖρα ἰδ θογίθιι8. δογαπὶ Βα οῖβ Ἰοσαῖοβ, [Γρίδ ἱπίογί πὶ 

᾿ς Οὐπὴ β»,ΤΑΥΪΒ δυμηδίαγοθ Π}]]} 11 08 ἰπ Ασαγηδηίαπι {τα]θοϊί, εἰ ΒΕ τη. 
[εοῖς Τυτιεηῆριιβ, Θυο οοπέεέϊο, οὐπὶ πᾶνοβ ΟΟγουσοοσιπι [αἷς [δἱά, 

᾿ς Δα)υηχίῆεί, ργῖπιο ρεοαπίαβ ἃ ΟΟρΒΔ]]θη 118 ὀχορὶῖ, τὰπι ἀεϊπας 18 πα. 38, 
᾿ς δὰ ΒεΙ]υπὶ 1, πρεἀδεπιοπὶ 8, Τ δοεαἀεξοτηοηϊογατηαια ΤοοἾ 5 ̓πίδγεπάππι 

ος δοοίηχ. Ηδξο ἴδπε οπηπία δᾷ δῃπὶ Πα}ι5 Γ]14πὶ ἤπειη ρετερτῆς 
. Με  Πτ Π]Ἰπλὰπὶ οἵδ, εἰ ρτοχίπηὶ βάεο Ὑ εγὶβ 1}1ς ἔμεγῖς πονὶ Β}}}} ἀρ- 

ο Ραγαΐαβ, Οὐγ Βεϊ]υπι, ἴὰ αἰπα]εγιῖ, σαπίατη ἔΠῈ ἀτγθιΐτου, 
᾿ς φοπἤζυΐδῃη πὶ 4 Οἰνίρυθ [15 ΑἸΠΕπΙεπῆθυβ Ῥάςφοπη. (ὐὐπίεπέίιϑ 
᾿ς οἴρΌ, 1μποεἀφπιοηϊοτατηι οοπδίυβ ἰπ Οὐτογταοβ εἰ Ζϑογπίῖος το- 
᾿ Ρτείιῆς, αἱ Ῥαοὶ Ἔγᾶπὶ οοπίγαγῖ!, ΒΟ πὶ ἀείποορβ ἰϊα ρει, αἱ 

ΡῬτορυ]ίατε ροϊΐα8, φυᾶπὶ ἱπέεγτγε νἱἀσγοῖαγ ; ἔδοϊζαας, αὶ ααπι ταὶ- 
ὨΪπηΔ 1, δοραἀφεπηοπίοσιιτη οοπίϊατεϊ ᾿π]ατῖα, ϑὲὶς οπὶπι Οἰνίθτα ἤμο- 

᾿ ῬᾺΠῚ Φηϊπιοϑ. δὰ Ῥᾷοοπι ῥτορεπάεγς υἱάεραϊ, αὐ ῥγανιἀοτῖς, αυοὰ 



Ο. 3. 2.3. 

᾿ 

ἱχὶν ΟΗΚΟΝΟΙΌΘΟΙΑ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΕΑ. 

Ροῆεα οοπιῖρίς, ἀερτοοάφιϊοπιπι ᾿πογαπι πΌΠ]ὰπὶ ἔοτγε, αυΐρρε 406, 
ἢ Ῥαοὶβ σοπῇῆ]ϊα ρῥτοςείπῆεπί, εἤξπί τερεπάεπάς. ϑραί ᾽πὶ ἐΓρῸ 

φοποοῖηε ΒΙΌΘγπὶ8 ἀε Ῥαος οοπαίϊδιι5, ἀϊτηϊπίηις ΟΔ] γαῖα πι Οτά- 
ἴοτετη μος ἱρίο ἔπε, αἴ Ρασεπὶ ἄοπιὶ σοπηροπεγεῖ, νϑὶ ρει ΙΔ ΠῚ 
τηϊτοτεῖ. Ῥατγαίιϑβ ἱπίεγιπι, ἢ ΒΒ} πὶ Ραοὶ ρῥτεία! ἢἴεπὶ 1 ἀσεράε- 

. τηοηϊ!, δᾶ. ΒΕΙ]απὶ (εααςπι! Ψ τε ἱπέεσεπαμτῃ. 

6, 2. π, 2. 

Ο, 4. ἢ, 2: 

Πι1, 

ΧΧΧΙΧ. Χεπορῃ. οορὶς ΕἸαρῃ. τ. Ματγῖ. 18. 1. Ρ. 4342. Ν. Ὁ. γαιγ, 382. 
δηῖς Ερ. ΟἾγ. να]ρ. 372. ΟἹ. 102. ὁ, Ιποίρὶϊ : Οἱ δὲ ᾿Αϑηναῖοι ἐκπεαωκότας 
μὲν ὁρῶντες. ἴ,. νὶ. ο. 3. π. 1. 

Ησης Εροὸ ἀππὰπ) οπηπίτπιὶ ἀΥ ῖτον εξ ἀ ἘΠ ἸΠἸπηατη. ΜΊαΙ- 

πΊὰ5 ἰπ Ὠὐα5 ἀπηΐ Ἄοτγε ἴῃ ΒΕ} ἀρραταῖα ΤρὨϊογαίεπι, υοὰ ταπιοῃ 
Ὁ]ῖτα ἀρραγαΐαπη ποη ῥτοοοίηι, Ν᾽ Ἰάϊ πγὰβ ϊο ἴῃ Ῥαοῖβ, φαδηὶ ΤΡ Ϊ- 

ογαῖὶ ΡΟ] οἰταβ ξαεταῖ, περοῖϊο (δά! πὶ ΟΠ γαϊτι. ΝΙΝ ἀυθῖτε- 

τῆι8, ἀυΐη ἀπηὺ5 πρετγίοτὶ ργοχῖπις {ποσοῆεγις. Ῥαος ἰαπάθηι ἃ 

Βα οε 5 τερυάϊαῖα, πιοχ δὰ γπτα ταγίπι8 σοπουγίι πη, εἰ ἤραίῖο Ρδὰ- 

ἡ σογα ΠῚ ἀϊογιιπι νἱ δ} (Ὡς ἔαϊα!} δὰ Γευέῖγα σοῖο Τδοοἀεοτποηῖὶ. 
ΕἘλπ ταπιθη ποῖ ΟἸγοποϊορίοθθ, αἱ νἱἀε ἰ πλι8, ΟπγηῈ8. Υἱξϊου! 8 ΠῚ 

Τιευξιτῖσαπιη πο δυο 4πη0, [δὰ (εαποπιϊ, αὔδγιηΐ, ΝΝες ΠΊ ῃ τὰδ 

ΒεΙΙο ρεῖδαβ ΟἹγπιρίαἀἶθ ΤΟΊ. ἀππὸ 4. δὰϊ Βυ)ὰβ5 1. ἀρὰ Ὠ]ϊοάο- 
τὰπι Ὁ}1458 Ἰερίπηυβ. ΝΊΒΙ ἢἰς αυοὰ ἀϊοὶ ροῆιι νυἱάθο, ηἰ ἢ Ῥαοῖϑ 

εχρεόϊατίοης, ἰδοϊϊοαις ματγιϊιπη οπιηϊα πη οοπίδηϊι, μος 4 Πη0, εἰ 

(ξαποπεῖβ ᾿πίτῖο, βιογῖε ἀτγ ἢ τ ατη, Νεῖὴρε υἱ ΠΕ ΌΔποΟΒ δὰ Ἰθρα- 

ἴο5. ϑραγίαπι τηϊτοπᾶοβ ἰηντατίηϊ, Χοπορμοηῖς ἰεῆς, ΑἸΠοπἰ θη ίδδ. 
Μ|ίδείπε δαΐεπὶ ἤος ἅππο, ἱποοτία πη, ϑαυίρεξια δαυΐεπι τ ηὶ νἱ ἃ 

ε ταπίᾳ {Π14 ργαοὶρ᾽ταιῖο, ου)υ8 πηοπηϊηῖς Ρ] αἴδτοιιβ ἴῃ Αροῆ]αῦ, 
Αἴξ δηἰπΊ, σὰπὶ ἰῇ Ῥᾶροπὶ τοϊαυε Οταοῖα ΟἸἰν ϊαιεβ ϑρατγίο αἷς 
Ατεὶςὶ βοϊγορμοτγίοηβ 14. οοπνεηηἴεηι, ΗοΔτοπΊ ῬφοηἰΒ ἀἰὶς κα. Κα] ΠΣ 
τὰ Τιευξῖτα ἄς θε]]αΐυμι, ἡμερῶν, ἱπαυϊὶ, εἴκοσι διαγενομένων, “Ῥτορε- 

ταϊϊοηοπὶ πἰπιῖαπ (αἰ ἴδ, ποσὶ ἐαυϊάεπὶ ἰηῆοία8. ἵνοῦο, οὐ πὶ πηδῖα- 

τἰοτὶ δυ5 Ῥτοῖμοὶ σοπη] ἰὸς οδατοι Αροῆ]αυβ, αὶ ͵8πὶ οἰἱτλ ΤΠ όθα- 
πὸ5 οὐετγαῖ, εχ 40ὸ {ποτ βοία εὐὰ8 ρεγίαγθανογαπὶ ἴῃ ΑΠαᾶπὶ ῥτὸ- 
(εδτατὶ. Ταηπία ταπιθη αὐ ἔαονῖτ, νἶχ ραϊαπίαν το βοε ἱπίεγπης- 
ἀἰα, Μεϊΐυβ ἐτρο, πὶ ΨἈ]Π]ογ, Ῥασεῖι Βυΐς, ἴῃ αι νεγίϑηγὰῦ, ἅππὸ 
ἀτϊδασπηι, εἰ ἀϊεὶ ϑοϊγορπουίοηὶβ Αἰτοῖ 14. ἀπιοπν ΤΆθυ δ ποίεσος 
οὐπὶ [απ Τα  απὶ ἀΐο 28. ῥτὸ ροθβουίοτὶ Ρατίς φοπουττηῆς ἀοοξηῖ. 
δὶς οπὶπὶ ΟὈΠ τεσ, αἀὰο πη ΔΡΡαγδ τι ΤρὨϊογα 8 ἴῃ [μαοεάα- 

τηοπῖοθ ῥτοςζοδεπεπί ; υδη), Ῥᾷος 1ΔπΊ οοπέξόϊα, πιοχ γενοοαι τῇ 

ἱπποΐς ἔα ἴδ Χοπορῆοη, Οὐηνφηΐς δηΐπι, ααεπὶ δα Ῥοοτη οοπῇ- 
οἰεηάαπι ῥυρεπηϊεγας ΤρὨϊογαῖςθ, ΟΠ τατὶ Ἰοραῖο. Ἐπ οὐάεπὶ 
τεπηρογο, ἄπο ΟΠ γαιοϑ, οἰἰαπὶ ΕΡΑτοπΔὰ5 ϑρᾶτία δάοταῖ, ἢ 



ΟΗΚΟΝΟΙΟΘΊΙΑ ΧΕΝΟΡΗΌΝΤΕΑ. ΙχΥύ 

ἢ.4ε8 Τίοάοτο. ΜαΪε ἰαπιθη 1116 δὰ δππὰπὶ Πιρετγίογὶ8. ΟἸγτηρ. 2. 
τοῖα τ, ψαδ5 αγαπὶ δᾷ ἀπηυπὶ ΟἸΥ πιρί 8 4. Ἔχθαπίεμη τεξεγεπᾶδ. 
Νεπῖρε φιοά, οὰπὶ 1Π|0 δῆπο περοϊϊ πὶ ἀς Ῥᾷος σροσὶῖ, νδτῖοβ 

ἀείπάς, φυΐθυ8β οἱ ῥτορτοῖα, σγαάυβ ποη {8118 ἀσοῦγαία αἰ πχετῖς, 

Ἱεὰ τηυ]ογυπιὶ δηηόγαπι σοῖῖα ἴῃ ἀπτπὶ οοπίμἀετιί. ΗΕἴοο δυΐετῃ 
οεγίθ ὅηπὸ ϑρατίεε δἀξιίε (ΔΙ γαῖα (ποπ 110 απο νοϊεθαὶ 

Ῥίοάοτι8) ἀοοεῖ Χεπορῆοπ, [Ιτα4ὰς6 που εἰϊαπιὶ 8πηπὸ δάογαὶ ϑρατ- 
85. ἘΡδπλϊποπά88, ποη 1δαθηι1, απο Βαροίδγοῃιβ ογαῖ, πος 40 ἐχεῖ- 

οἰζτα ῥγοϊμάς εγαΐ απηονοπάυβ, ϑραγίβ οετίς ἔυ δ, εἴ οὰτῃ Αρεῆ- 

Ιδο ἸΙθθσοβ ἄς Ῥᾷος (δγπηοποβ Βαθα δ, ᾿ρίππι Εραπηϊποπάδπι, [115 
οοηνεηϊξ, Νἥεο γετοὸ Δηπ8 8118 Ἔγαΐ ἢος, ἴπ 40 ΨΕΓίΆΠΊΙΓ, Π14Ρ 15 

οοηρταιβ, Ῥαοα 1114 ῥγίοτγὶ, φυδὲ ἱπίεγ ΑἰΠοπθηΐεβ αἴαυς 1,8ςε- 
ἀφοπηοηΐοβ. σοαϊπογαὶ δηίς Ὀἰεηπίι πηι, πς αυϊάεπι Ἰεραΐοβ. ᾿ορῚ ΠΊ8 

ΤΒεθδπογαηι, φὰὶ αἀδαοτίπε, Ηος ἀυΐεπὶ Δππὸ ῥτοάϊα {τ ϊθιυι8 80 
Αἰδεπιεηῆθυ8 ἀςξάιιέξα, εἰ Η τοῖο ἃ 1, Δοεἀδϑοπηοπ 118, ἰεῆε Χεπο- 

ΡῬῃοηίθ, Τίαηυς πος ἀεπλυπὶ ἴετηροτε ἐξά ἰοπο8 1}148 ἔα ξ πεοεῆς 
εἷ Εχυϊαπ ἴῃ ΟἾἶνεβ {108, 4185. ΟἸγτηρ. ἅπηο 2. πιεπιοσγαῖ Ὀϊοάο- 
Τ8. Απίθα δηἰπὶ 48π} ρτγοἀϊα ἀδαιισεγεπίαγ, (βα το η 68 1116 ἴη- 
αἰρεγε πα αυϊάοπι ρμοίΐεταπι. Ηδο σετίε ῥτὸ τησάυϊο Ῥᾳοὶβ 78Π| 

δηΐεα ρῥγοροῆίς 4 Ἄερε Ῥεγίαταπι. Ετδηΐ ἐπὶ πὶ εχ 1114 ἐογπιυα 
οοπἤπΙξαοπαϊ ἐξαγωγεῖς, ααἱ μετ Οἰν ταἴε8. Πηρι α8. οὈϊτγεηΐ, εἴ ῥΡτδ- Πϊοάογῃβ 

βάϊα ἀδάυςετεπὶ, Ηδᾶς δὐΐοπι οἱ βεγθηΐ, ηἰ τη β ἀτόχζαπι ογαῖ ΠΠΠπὰ 9]- 191.2, 

ἐραἴϊαμη 20. ἀϊεγάπι, χυοὰ (ΟἸυτη ἱπίοτ ἱπάυοῖαβ εἰ ρα πὴ [,εὰ- 
δισίσατη ἀρποίοϊς Ρ] αἴατομϑ. Εἰ Ἰοσυπι ρίαπα ΠΏ] ] πὴ τοὶ χαϊὲ {ε- 
οὐ8 ροῖ ἀεάυέξτα ργαῆάϊα {ξἀϊτϊοηΐθιι8. 18 δαΐεπι ρῥτθ 4118 τε- 

δἰοηΐδυ8. Ῥεϊοροππείαμπη ῥγοοῖρας αἰ γαμεδαηξ, ααθς δἄθο ΤΒεθα- 

ηἶ8. δὰ Ῥοθπ σορθη]8 γάοατε ἢ αυϊάεπι) ροΐεγαϊ, ἄππὶ {7868 10- 

οἶξβ, αιαγιιπὶ δ χ 1} 118 οοροπάϊ ἐγαπΐ, ἃ [18 Ὀσίπηὰπὶ (δά Ἰοπῖθι18 

αυϊεν πὶ. ΙἸίδαμυς ρΡοίϊ ἀΐειηι {πὶ} 28, τανοοδῖυβ ἀοπγυτη τες 

ΟΡ ογαῖεβ, εἰ ἀφπιπμα 1,δοοἀφπηοη 8 {Π|αἴα, ροίξ ρᾷοετῦ ρυϊο απίδα 
Ἰητογγαρίαπη, οοπηροπίανιῖ. Νοπιϊηαίὶ ἰΐετη οτηπὶυπὶ οοηΐδηΐα, 

41 Οτθίδυβ ργοῆάϊα ἀθάποοτεης. Οτία ἐβάϊτοηεβ Ἔχυϊαπὶ ρατίτοτ 
εἰ [δἀαῖς. Ἑαξῖα ἀεπίᾳυς οπηηΐα, ηπδὲ Ρτὸ Ραοῖβ Ἰερε ἔβοϊεπάα 
ἐγαπί 80 Αἰμοηϊεπῆθιβ. δίαυς 1, Δοε δε ΟΠ 15 Οὐοιδυίηαε εοτυη- 

᾿᾿ἄεπι (οοἶϊ8, ἢος πο ἐχοερίο, ααοὰ εχεγοϊϊα8 ποπάμσπι ἀἰπηϊ ΠΠεπὲ, ἡ. α, 
ᾳυοά ροϊτεπιο εγαὶ δοϊεπάστη. Νίέες ἔρεβ οπιηΐβ ῥτογίιβ ἀςφοο]δ- 
νεγαῖ, ἔοσε αὐ εἰΐατα ὙΠεθαηὶ Ῥαοεπὶ δἀτηϊοτεπῖ. Ασοεάεηΐϊε 

δἴϊαπι πηθῖα δογιηι, 4 Ὁ] άπ δοσερεγαηΐ, ἢ (0]1 τείγαρατεηίωσ, Ῥγ- 
{εγιϊ τι σαπῈ πος ἱρίο δἰϊᾶπι Δηπὸ ργῖπηο ἔπεσ τε αυδ8 Βαοίϊε ΟἹ- 

νἱξαῖεβ {Ὀ ογ θεγεπὶ ; ἴὰππὶ ἀεϊπάς, τένοζαία 11 {ωθίοτριίοης, 

τας ὶ ἀἰΐοεάετγεης Ἰεραιὶ ᾿ρῆ ὙΠεραηόγατη. 
ἔ 



πῃ, 16, 

Ἶχνιὶ ᾿ΟΗΚΟΝΟΙΘΟΟΙΆ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΈΑ. 

ἘΠ Ἀδηδῥε. ξααρὶς Μάγος. τ. μα 6. 1.Ῥο 4343... Οὐ αῖν. 383. "απίς 
Ἐρ. Οἕτ. ναῖε. 371. ΟἹ. 10 2.1} “Ἰποιρῖε : Κλεόμβροτον δὲ “ἔχοντα. ᾿ι: νἱ. 

ΓῸΣ 4. 1. 1; 

Ῥητηυβ σταάυϑ  αἃ ᾿ΒεΙ]Πη1᾿ δος Ἅππο Ἰεραῖϊο εταί ἢ ὙΠοθαπΟβ, 
ἂς Διο Πα15 ἴῃ Πἰθετιαίδτη Βαθοῖίε Οἰνιτατῖθαβ, ἄς τοαυγδηαὶβ 

᾿ῬΙαἰδεοῖβ 'αἴψας ὙΠείρΙ15, αἴααε ἀρτὶ δαζοτι ΡΥ πὶ5. Πθοπηΐῃ 18. τεά- 
δετεπίυτ. Πα Ὀιοδοταβ. οσεὶ ἀαΐεπι μας ἐρία Ἰοράϊίο, ποῖ μός 
ἅππο ϑρατίς ἐδ ἱπέεν τε ἴχαοβ ὙΠοθΑ ΠΌγατη Ἰορᾷϊοβ Ἐρατηϊποη- 

"δᾶτη, ΝΕο᾽ ἐπί τη Ὁραβ᾽ ἐγαὶ 'πόνα ᾿εραϊίοπο, ἢ Ἰερδιὶ ὙΠΕθαποτγάτα 
ρη ογάνῃ δα  δης. ΝΙπ ας 'αγέζατη ᾿εγαὶ ἡῤαιζαπι ἩΠ]Πυ8 20. 
αἰξγάπι, ἃ ποα ἵπῖετ Ῥάοθηι δὶ Ῥγο άπι ογεά αάῖς ἰητετοο Πῆε΄ ῬΠαΐατ- 
“δ, τα τ δ η 15 ὉἸ το οἰϊτοσὰς δὰ ὙΠεθαποβ Ἰεβαιοπῖθυβ; τα πάετα- 
αὔς πόνξ Ἰδραιϊοηὶ δὰ ΟἸεοπιδγοια τι ; ἀδηϊαυς τοδὰϑ α ΟἸεοπηθγοῖο 
δετδηϊ58. ΜΌΪΟ πιϊπὰβ ἀσουγαῖς ἸοἀοτὰΒ Ἱδευπᾶο Βυὐι5 ΟἸγπι- 
"ῬίδαΙ8. ἀππο᾿ πᾶπὸ Ἰεραιδπεπι αὐπρηανιῖ, δάπι ξὲγε 5. ΠΌΥΪ 'ἃ πὶ 
“ΟἸγτριοὶ αἷς ξαοτὶς δὰ Τιειιδῖγα ἀεδεϊ!ααπι. ΕἸ] 8. ἀυϊοπη ᾿ἐγγόγίβ 
“{ψαϊ ἀρὰ ἢ Παπὶ {ἀι|8 ἐτοχαθηβ᾽ 681) οοσαἤοπειη ἄεάϊε, αιοᾶ, οἶπι 
“ψατῖοβ Αὐξτοτόβ Ἔἐχοεγρεγεῖ, Απηδίίαην ἀϊνετία ἱπ εἶα ποη Ἱεξογενεγὶξ, 
ἀὐοτθτη 4111 ἃ Ἄ τε, 4111 ἂὐ ἐπὶ Εἰ18. ΟἹ ΠῸ.5 ἀππὸβ ἀγοςεγοηί, 

1)ὲ. Ῥυζ  ᾿δαΐδην Το δετιοἱ τετηροῦς τπαρθα σοηίδπῆο "οἰ, ̓ Ατ- 
ἐπσηῖς δι ΡΕταΠο ἄς, ΟἸγπρ. τος. ἀπῆο ὦ. [ἰ8 ᾿]Ἰοᾶοιαβ, 
᾿ΡδαΙΪπηΐΑ8 ἴῃ Ασυοδάϊοῖβ, Αὐέζον ΟὨτοηϊοὶ Μαΐπιοτοὶ. -Ἀδβῥοπάεῃι 
-ἀοογα τη Ὁά]οα] ἀρὰ ΟἸεπιοητεῖη ΑἸεχαπάγίπατη Ἐγαϊο ἢ η]8, 
ἢ ἀυϊάδετ ρὲγ ἀπποβ ΟἹΥ πιρὶοοϑ ῥτοοοάας Γαρραϊαῖῖο, αὶ ἔδοτε Ατ- 

-τἰοῖβ. τεροηάεθαμς, ΝΝυπιοτδξ δηΐτη δ ἱπίτο ΒΟ] Ῥεϊοροηπεπαεὶ 
τἀ" οἸδάδτη 1 δα ξεγίοα πη ΔΠΠΟΒ᾽ ΟἹ, ποπιρο 1 5. ΟἸγπιρίδάα8' ἐξ “δη- 
“ΠῸΠῚ ῥτρεῖςγεα ὑπατῃ, Ἐέϊε, ἢ Ὁ ἀππὸ ΟἸγπρ. 8). 1. ὀχεαπίς 
"τὰ ἀηπαπὶ ΟἹ, 102..2. ἱποαπίοπι Γὰρραϊείαγ, [Ιάδπὶ γυγίιβ᾽ ἃ οἶδὰς 
᾿ΑΙπεπίεπῆωπ αἂ ΖΕ κοίροίαπιοθ δὰ οἴδάεπι Τ,ἀοεἀδοπιοηίοτιίην ΤΠ Θὰ- 
ξιτίοαπι δηπὸβ σεηίει 44. 8, (οἰ σεὶ ΟἸγυηρίαἀᾶ8. εἴ, ῥγωΐεγθα δἰδη- 
πἴαπι, ᾿Ιἀα ας νογαπι ἱπιέγνδ! πὶ οἵἷ ̓ αὉ ΟἸγτρ. 93..4. ἃ ΟἹ. 
ἴδω... ἾΝδο ὉΠ}υϊη αἄθο᾽ ὁχ Βοο ἴοοο Ἐταιο θη 8 ἀπο ϊα πα  ἴο- 
δαπι Βα υ ει Μᾶρπυθ ϑοα! ρον, ἢ Ἰὰ {αἸ τε πὶ οὐεγναῖσι, [)6 ἀηπὶϑ 
επΐπν οἰ φη 8. πὶ ΠῚ} Ἐτατοίηοποθ, ᾿Ὀίδηι ρυοίογοα ἀοοεῖ Ρ] υϊατο μι, 
ἀυϊπίσπι (οἰ οὶ Ηοσαϊοτι δ πἶ8. Ατεϊοὶ, αὶ ἤοο ἅππο΄ ἰάθη [1] 

- 7 δὴ! ογᾶς 8, Ἀεὶ ἔδγο πούαπι ἀσοεὶ Χοησρμοη, φαΐ δ᾿ ἡδπῖρς 
τΡοίξ ρῥγαπάϊαπι, εἰ ροϊζαυδηι Πα δοἀθεπιοηὶ!, ἰῃ πτογιἀϊο Ἰαρ᾽ὰ8᾽ δἱ- 
δηἴεηῖ, Ἴυπο᾿ ἐπί πὶ αἷς θα ἴδ τελευταίαν βολὴν περὶ Ῥῆς μάχης. 
ΟἸαάΐν πυυ5. πυποῖον ϑραγίαγη νοηὶς αἷς ΟἸεἶ πιο γυμνονῥαιδιῶν; ἴῃ- 
αυΐϊε Χεηόρθοῦ, Ριοίηδο πσπ εἴ, σαν ἄς 'πιδηΐα, αυο αι πὰ 
ἐείται, ἀυδίτοης υἱτοτυθ Εγαδίτι, ᾿Μοπίδην ὁπίπι. Τυμο ἀδοπιοιῖο- 



᾿ "ἢ 

ΟΗΒΟΝΟΙΟΟΙΑ ΧΕΝΟΡΗΟΝΈΒΑ. Ιχυἱὶ 

ταπη [10. δ ΠΣ πεοεῆδξ οἷ, αὶ Αἰτῖςο τείροπάοτίε Ηφοαίομη δ ηὶ. 
Οὐπὶ δηΐπη δῷ Πὺροίροίαιη!8. νἱέϊοτίςς παποίυπι ἐγίάπο ϑρδτίδπῃ 
τηϊετιὶ Τγίαπάεν, νὶχ οἷ ᾳυοά ἀυδίξεηπγι8, φαΐ Ὀἰάυο (ΑἸ τεπι οἷδ- 
415 ἢ] παποῖαβ ϑρατίδπι ἀρρυϊεγῖς, [Ιἰάαις δῇ Παπηπηὰπι Ηεοα- 
τοπλ θη 8. ἀἰς8. 7. ἰάθπη ἔμετις Ὁ] εἰτη 8. γυμνοσαιδιῶν, εἴ τηθηῇϑ8 
Ρτοϊηάε 1, δοοηϊοὶ ἀςοίϊπηὶ ἀϊθ8 116, φαΐ συγ Εεοδιοτη θεθομΐϑ 7. 
φοπουγγεγῖί, οαπὰ ΤῸ}: []ππὶ πεῖηρε το, 15 ποτῖζ, ῥσὸ ποίξτβ 

Ταθυ] 18, γο. Γιαοοπίςὶ τηεπῆβ ἀἰςβ 11. ΤαΠῚ ποπιῖπα οροἰΌτατῃ ἢ. 16. 
οορπαίῖ8 ἐγβάϊα, Ὑῇ ὑγεραίᾳ, [011] 10Π]Π]ςοὶ «τ. δτὶ ὨΠ]Δτείαυς ἴῃ 
Ρυθ]ϊουμ ργοάϊθαπί. ἀεξυπέϊοτγιιπι ποοςῆατιῖ, Ἔχ δὲ τούτον, πονυϑ τ. 17. 

ταὶ τα πὶ, ἀεἰεέλυι8, ἄπος. Αροῆϊαὶ ΑἸ ϊο. Ατομίάαπηο, αιοά ρδίογ ποπ- 

ἄμπι ςοπηνγαϊυ εἶδες, ἱπαᾳυὶς Χεπορμοπ. [δας ροίὲ ἀΐεπι ἃ ῥτωϊο 4. 
ϑρατγίαβ. 1116 ἀεἸςέϊιβ, ῥγο. Τξηϊεηίῖα Χεπορμοπίῖθ. Εδοϑβ ἰδηιεη 46- 

Ἰφξζυ8 118. ἱπνίοςοπι οοηξαπαϊς Τιοάοτι8, ηυδῇ ἴπ Ῥάςοπὶ σοπίεπίει 
οαπὶ ΤἬΘΡδη 8. ΟἸεοπι τοί, ςοποὶ ϊδηίς {1105 Ταίοπε ῬΏοσδοο; ΠΊΟΧ 
Ατομίάαπηὶ δυχὶ β δοοεάφηςθυβ, ἤάεπι νἱοϊατίς, εἴξας ἄξηυο δὰ 

ΡτΟ πὶ ἱπουπάντη δοοϊπχοτῖς.. ϑεὰ τηείϊοτα ἀοςεῖ Χεπορβοη. 

ΝΝες επὶπι ριιρπδο -Ἰπξεγξϊς, φαΐ οορία8 ἀυχὶς Ροΐξ ρυρπαπι οοη- 
1οτὶρίαβ, Ατοῃμίἀφηναβ, [το Ρρπδε πα φυϊάεπι ἰπέετγξοϊς ἱρίς Ταίοη. 
Ῥοϊὲ ρυρτιδτη ξηΐπι δὰ {ΠΠπὰτὰ παποίαπι νἱξζοτνῖ ας ἴδ ταϊδγαπὶ ΤῊΘ- ἢ. 2ο. 
Ὀδηϊ, εβδάδηη ἔογπια, εοβεπλσιις ἐχεπηρίο, 40 πηϊεγαηΐ δὰ Αἰμεηὶ- 

᾿ οηΐδβ. Αυχι]α ἔδίοογ 40 υἱτίαιια τοραία, ποη ἔπηοπ ἴῃ Ῥυϊοσε τη 
εχετγοϊϊαπι ᾿ΟἹςοπιθτοί!, (ςὰ ἷπ ροϊετίογεηη ροίϊι5. Ατοβιάδτη!. Ἐξη. 22. εἴς, 
Δ -ρβοθ Ῥτοϊηάς οὰπὶ Ατοβίάαταο ἐροόϊαθαϊ οπηπὶβ {14 Το 8 

ἱπιεγοοῆϊο. Νειηρε πηεῖα ΠἸθεγανὶς νἱ ξιαβ 78πι ΟἸςομθτγοι! το! αι 188 
Φαίοη, ἱπιρείγαιβ ἰπάυςῖ18, ἯΙ οἰαρῇ, ποέϊυ. ρεγ. ΟἸτὨδετοπεπι (ᾳυοά ἢ. 25. 
ποδὶ παρ β. φυᾶπι ἱπάυςο 8. Βάοτοηι) δὰ ΖΕ ροῆθῃοπα, Μερατῖςα α1- π. 26. 
(ἰοπὶ8. ὕτθεμ), οὈν τπὰ τεροτϊαης Ατοβίβατωιπι, αυἱ; .1}}18 τεσςρέϊϑ, 

ἀοπηιπ) γενεγεϊτωγ, ϑὶς φηὶπὶ Χεπορθοι. :[αἱοηὶβ Ῥογοὶ σε, π. 27. 
ἀμογαπη. πηδηηϊηἷς ἴῃ τεἀϊτα ΣΧ οΠορθοη, Εἶρο ἃ αἰοεῖϊα 1,ἀςεάξετπο- 
πίογαπι εΒωοίϊα ςορηῆς ρυΐο, εἰ αα ρτοχί πὶ Μ᾽ ἐγ. ᾿π᾿τατη ρεγίῖ- 
δἰῆε, [τὰ ρ]οιδαυς ἱποϊάφογι πε ἴῃ ἀπηὰπὶ αυϊάεπι Τυ]απαπὶ {8- 
αυεπίρηι, (εἃ μος ἰάπηθη 8 πὴ0 ΧΕἝΠΟΡΒοπίοο, 4πᾶ ααϊάεπι Δη που πὶ 
ἰηϊτῖα ἃ Ἄετε σεηίεπίατ,. 

ΧἼ, Χεπορῇ. οοερὶς ΕἸΑρΡἢ. τ. Μᾳτί. )ό. 1. Ρ.. 4.344. Υ. Ο. γατγ. 384. δηὶς 

Ερ. Οἷτν. νυ]ξ. 370. ΟἹ. 1οζ. ᾷ. Ἰποῖρίξ : ̓Εσιόντων δὲ Ιπυϑίων. [. Υἱ. ο. 4. 
Ὦ. 29. 

Μετὶβ ἱπιτῖο, οἱ χυϊάφπη. δηπη18 ΟἸγτηρίδάαπι ἐξοιιπα 18 δὰ οχιίατα 
γογρεπεθα9, Ῥγεμα δῆς, ᾽πὶ 4}101 ργοθανίμημβ. 1ηάς ςοἸ ΠΠρττωτ, 

τεξὶε ΝΝοβ. Ὠυὐυϑ. Δηπὶ- ̓ ηἰξἴαπλ ἢ τεξεστς. Νοη εἷ ἰΐδαυς φυϑὶ- 
8 



Ὦ. 31. 

Ὁ. 33. 

τ. 34. 
Π. 37. 

ΟΙΪ. τοῦ. 4. 
σεείας ΑἸε- 

ἰχνὶ ΟΗΚΟΝΟΙΟΟΙΑ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΕΑ. 

ἐπάμ5. ΠΙοάοτιβ, 4 πιοτίειη Ταΐοηϊ8 Ῥῃεγοὶ δὰ δππιπὶ Πυ}ι8. 
ΟἸγπιρίααϊβ σεῖς 3. Ἀεέξε φαϊάεπι Αὐιδζοτεβ {Π|π|8 σεράθτι 1Π|4π| 

ἀππὸ {ΠῚ ἐγ δυεδαπί, 40 σαρὶς Δππὰϑ ΟἸγπιρ᾿ δα 15 4. υ ὁ ποῖῖτα 

μας ΟὨτοποϊορία πιδηϊξεππι εἴ, ϑεὰ ροϊβετιοτγὶ ἢ υ)8 ἀπηϊ ρατίς, 

408 4υϊάεπι ἃ ὕες σεηίείαγ, 116 σορὶς ἀπηὰβ ΟἸγτηρίσυβ, ρυϊοτὶ 

δὐΐεπι οοπεϊρὶς σοεάε5 114 Τα Οπὶβ, [8 δαἴΐεπὶ Δηπι8 Ν᾽ αὐτο Δ Πτι8 

384. Ἰάεπη εγαξ Ογοαβ 5. αυο ργίπηιβ πιοηῆβ Ῥγίῃΐσιιβ οορῖϊ 
ἌρΠ]. 90. Ρΐο ποῆυὶβ ΤΑΡυ] 85. Ῥτοῖπάς πιεπίς }] απὸ Πυ} 5 ἀππὶ 

Μαῖο Ταίοπ ἔμεγιε ἱπίογέεξτυβ. Ηυ8 Πιοοεογεβ οὈἰ τεῦ αἰίεχαῖς 
Χεποόρποη : ῬοΪΥΡητοπεπι, ααΐ ἀππο ὑπὸ ἰεηπετῖς. ἘῈ σεράοηι 1]- 
115 ἢαδεὶ Πϊοάοτγιιβ ἀππὸ ΟἸγπιρί 8 4. ϑεααεπεῖ πἰ ΠιϊΓα Πὶ 8 ΠΠῸ 
Χεπορδοπῖθο, χὰΐ δηπὶβ τεροπάεὲ ΟἸγιαρ. ξ. Ηπϊς ΑἸεχαπάοῦ 
Τὐοοεῆηε ρὲγ ἅπηοβ, αὐ νὰ] Ποάοτιβ, 11. Ομᾶεπι δαΐεπι {108 

ΟἸγτΡ. 105. 4. ἰάδτηι Παίΐαϊε οάοταβ, Νεπιρς, αἱ νἱδεΐαγ, ἅππὸ 
ΟἸγτηρΡ. τοῦς. ἢ. ΠΙῸ ετρὸ δππὸ Ἵοζρετῖς ΤΊ ΠΡΒοπυβ {εουπά ΠῚ 

χαπάγ. Ρῃς- Χεπορβοπίεη. [114 ρατίεπι δηπὶ 2. ἰεπυοτὶς ῬΟΪγρῆτοπ, νεὶ 12. 
ΓΕΘ 5. 

Οῆἤτγ. Μᾶσγτ. 

, 6. π, 10, 

ΑἸεχαπάογ. Νοῃ π|ὲ χυϊάεπι ἕαρὶς ἴπ Ματγῆογθο ΟἸγοπὶςο ποπιθη 
Ιερὶ ΑΔῈ 4υὸ ἀοξεπτηϊ (ὐοπηπηεηίαΐοτεβ ἄς ἢοο ΑἸοχαηάτο ἰη{6}}1- 

δαηΐ ῬΏεγθο. ϑ8ϑεὰ Ῥεγρεγᾶπι, αἱ ορίποσ, Νδε δηϊπὶ Πα 8 ΠῚ 

ΑἸεχαηάον Ῥθγοθυιβ βασιλεὺς, δ, ρῬγῸ ΘΧοπΊρΙο 7αἴοηἱβ, ἘΓΠΘΠΆ]ο- 
τὰπι ταγὸς ἀρρε!] τὶ {ΟἸεῦαὶ, ἃ Οὐαοὶβ 4118 τύραννος. Ιίδαυς ἄς 

ΑἸεχαπάτγο ροίϊυ8, ΜαἼοεάοπαπι Εδρε, Εροσμαπὶ {ΠΠ4πὶ ἱπίς]ΠΠρῸ ; 
πες ἀς ἰηἰτῖο {1 1π5, (δὰ ἄς ἔης ροιίυ8, εἰ ἀς ᾿πἰτῖο ΤυοςοΠοτῖβ. δὲς 

εΥρῸ Ἰοσα πη {ΠΠπῈ ΜαγπΊοτὶβ ΤΡΡΙοΟ: ΚΑΙ ΑΛΕΓΞΑΊΝΙΔΡΟΥ ΔΟ- 

ΑΟΦΟΝΉΘΕΝΤΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ ΤῺΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝΊ] ΒΑΣΙ- 

ΛΕΥΕΙ. Ηος επίπι ἰρίο Ατομοπίς Ναυῆρεπς ΟἹ. 1093.1. οδίο 
ΑἸεχαηᾶτγο ἴ|οὸ Ῥιοϊεπιδοι πὴ ΑἸοτίτοπι {ιοοοῆηε ἰοαῖαν Ὠϊοάοτιιϑ. 
Ηκς Νοβ ἰάπηεη οὔἷζογ, αὐ 1ρΐδ Χεποόρβοη. 

ΜΜδηιπεοόγαπι (δα ἰοη 65. 1186, αυᾶγαπιὶ ἀοϊπᾶς πγεπιϊηϊς Χοπο- 

Ρἤοη, δὰ δηπὰπὶ ΟἸγ πρὶ Ἷ8. 3. τοίεγα πῖον ἃ Ὠιοάοτο, ϑεᾷ Μερὰ- 
ἰεροΐθοβ ογΐαπυ, φαΐ ς δα! ομ  διι8. 1118 Τδα πο αίαγ, εοάθπι 110 Αὖ- 
Ἄοδοπίς, ῦο νι ἔὰπὶ δὰ Τιεαξῖγα Ταοεάφοπηοηϊὶ, οἵ Ραὰςὶθ ροίξ γἱ- 
διοτίαπι τηθηῆθιΒ Παίυϊς Αὐδῖογ, αυδπίαπιν 8 Ὠϊοάογο Ἰμηΐοῦ, 
Ἰοῆρε ἰατηοη δοσυγαίίοτ, Ραυΐαηἶα8, [14 ῥυϊοτὶ Πα) 8. ἃπηὶ Ρατίε 

ἐμετίης {ΠΠπ {εἀϊεἰοηοβ, [τὰ σοτίς οοπηποα ΠἸπλ6, Ῥτορῖον τοὶ 4]1ἃ 

παΐτβ ἀπηΐ ροῖα, αὐ ἰάπηοη (δά ἴοποβ {188 (δ μοδαπτογ, [πιρτῖ- 
πιὶν Ἐχρεοάϊεϊο {14 Αρόθ]αὶ ἴθ Τοροαῖαβ, αὐδ Ἰφα τοῦ ἴῃ Χεηο- 
ΡΒοηῖς, εἴ ἃ Ῥϊοάοτο δὰ ἀπηὰπι ΟἸγ τυρὶ δα ΐβ 4, ἰἰἰάδ αν τοΐογιαν, 
Νίοη αδίαγάς αυἱάειι, ἢ ἀς 4, ἀπηὶ ἰπἰτίο ᾿μ ο γαῖαν, ΤΙ Τεροα- 
τἀ5 ααΐφιν ἱπυρείαπι νεγιῖ, φαοὰ Ατοαάατι (δα εἸοη θυ8. 1118 οὐ πὶ 
ἀοάοτῖς Τγοοπιράεν Τορεαῖεθ, οἱ αυοὰ Τοροῦῦ Ῥγδθοῖριις νυἱρότοπί 



β 

ΟΗΚΟΝΟΙΟΘΙΑ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΕΑ. ᾿χὶχ 

Ρατίϊαπι πυάϊα, πο πον {1015 οσοπτυξδείοποπι ἱπηρεάϊγε οοπᾶ- π, 4. 
[8 εἢ Αρεϑῆ]διβ, ρτίτηο νϑγθὶ8. εἴ σοη ΗΠ] 1185, σαι, ᾿Ιθεγίδία Ὠὰρετ 

οοπῆιίταίϊα, ᾿πν! οί εὔξε πιεπίῖο ἀγποσαπη. Ῥοίῖεα ορρτοῖα ἐδέϊὶ- 

ὁπε δίαηρρὶ, αὶ 1,ἀοςἀδοιηοη 8 ἔανεραΐ, ἰἀπάεπι τε8 δά ἀυπια ὑτῸ- 

Βτεῖῖα εἴ, Ιίδαυο Ἐαϊαατη ῥυϊπιο ἀρστεάϊταγ Αρεῆίδυβ; 4114Π| π. 12. 

ὉΡῚ νδουᾶπὶ τερογηῆῖει, 101 4] 1 πᾶ πε ρεῦ μῆς ἐχρεέϊαπβ Ροϊγίγο- 
Ρμπι, ϑεά διιπὶ, ἱπίογεα ργο]ο δά Οτὐοποπιεπαπι σοτηπλἶο, ἱπίεγ- π᾿ τ4. 

βοίαπὶ Μαπεϊπεὶ, Εἴος ργω πη ἀππὸ Βυ]ὰ8 ΟἹ. 4. αἰίρπαι Ὠΐο- 

ἄοτιιβ, ϑε4 (4111 {Πὰπ|, εχ ἢος Χεπορμοπίῖβ ἰοοο οοπῆδέ ; ππᾶς 

ΠΟΠΙρίταγ, δηΐς Βα] 5 ἀππὶ Ὠγεπηεπι σεοϊἀ ἔς Ῥοϊγίτοραπι. Οαάς 

εηΐπη 1118 ἀπάτα, ῥγορτοάϊταγ Αροῆ]αυβ ἴῃ Τερεδίαβ, ΌΟΓῺΠῚ ἢ, 15. 

ἅρτο ναϊαίο, ροῆτίαϊς ργορε Μαπιϊπεαπι οαγαπιείδίυγ, Ηἴο Πὰπὶ [οϊά. 
σοηνεβηΐαπί Το ΡΏΠΔΠΙ, ϑεᾷ ἀϊβεγεπεῖθιιβ δὰ ὙΠεθαπογαπι, 4108 

ἐχρεώζαθαηι, δἀνεπίατη, ργ τη Μαπιϊηδῖβ, μέσῳ ᾿απὶ χειμῶνι; π. 20. 

᾿πααϊξ Χοποόρδοη, τράϊῖῖ, ἀϊπηιήταας Ἔχογοίτατη Αρεῆϊαυβ. Ροιτε- 
τὴᾶ Πυ]8 ἀπηὶ ρεῆα, ΤΠ] ᾶηο ἀππὸ [δαμεητὶ, αηΐς Μ᾽ εγὶβ ᾿πἰτἰατὴ, 

ΡοΙὲ πηεάϊιπι 101]. τηφηΐδπι ὨγεπΊα] πὶ, ρείξα εξ ογεάϊ πηι. 

ΧΙ. Χεπορῆ. οαρῖς Μαηνοῖ. 1. Αρτγ. 13. 1. Ρ. 4345. ΄. Ο. γαιτ. 386.΄ 
δηῖς Ερ. ΟἾγ. νυ], 369. ΟἹ. το. 3, Ιηοϊρίε : Οἱ δὲ ἤΑρκαδες, ἐπεὶ ὁ ̓ Αγησί- 

ἡ λαος. ἵ,. νἱ. Ο. 5. ἢ. 22. 

Ηος ἰαπάεπιὶ ἅππὸ ἴπ Ῥεϊοροππείαπι νεπῖππὶ Ὑμεραπὶ. Νοη ἢ. 26. 
αυϊάθπι ἀπηὸ ΟἸγ Πρ. το. 4. ἃς νὰ] Π]οάοτγυβ, [δ ἰαπηεη ἃπηῸ 

1Π|ο, φὰο ςρίξ ἀππυϑ 4. ΟἸγτηρίβϊβ. 78πὶ δπὶπὶ Πμλ}}16 αρυά ΠΠ]ΠῈ πὰ 
ΕΧΕΠΊΡ]α νἱάϊ πηι8, αυΐθυ8, αι ῥυϊοτὶ ἀππὶ Ητορταρῃϊοὶ ρατῖς 

οοπιϊσεγαηί, δα ΟἸγτηρῖοο ἅππο, αυοᾷ ουπὶ ρατίες δηπὶ ο]υΐαεπι 
Ροϊζετίογὶ σοπουγτγεραΐ, {τας θαπίωτ. ΕἘλ αυϊάεπι ἀπογαπι ἀπ πογὰπὶ 

ΟἸγτρίοογατη ροῖϊα ἴπ πὰπο ἀπὰπὶ δηπυπη ΟἸγπηρίσαπι οοπίας 

Ῥιοάοτιβ, φαογαπη ροϊγεμηα ἴῃ {ΠᾺπ| ᾿ρίαπι εἰΐαπι δηπαμ φαδάτα- 

δαπὶ ΟἸγπιρ δ 418 4. ΑἸτῸ8 εγαϊ οογίε ἀπηπ8, 4ὰο ἱπ Ρεϊοροπποίμτῃ 
γνεποσηΐ ὙΠΟΌΔΗΙ, Ὁ εο, αὰὸ δ Ἰιευξῖτα νἱοεταηὶ [1 δοθάς- 

τηοηἶοβ. ῬτΏ ο ἐπὶπὶ [οι διτῖςο Βαοίαγομεβ Ἔγαῖ φυϊάθτη ΕΡρδπλῖ- 
ποπάδβ, ποη ἴΐεπὶ Ῥεϊορὶ 488, (βὰ ἱεροῦ ἀππίαχαι λόχϑ ρῥτοξεέξιϑ. 
Ηος δυΐεπι 8ππο, 4ο ῥτὶπια ἔμϊξ ἴπ Ρεϊοροππείωτη Εχρεάϊο, 

ΔΠ1008 Βοθοίδγο ἴδ τηπῃεγε ἔαπέϊοβ Αὐόϊον εἰξ ΡΙ αἴατοῆυβ ἴθ Ρεῖο- 

Ρίάα,; ΑὐέϊοΥ εἰἰδπὶ εἴ Ποάογαβ. Ετ ἤγειης ΠΠ|ὰπὶ Παϊςερίδτῃ 
εἴς Ἐχρεαϊτοπετη, εἰ περὶ τροπὼς, εἴ ρϑυοῖβ δηΐθα ἀἰεθιιβ 418 ΠῚ 

Μαρὶτγαϊαπι αθάϊςατε ΡῈγ Ἰερεβ οροτίεραϊ, Νίεπιρε ραυςῖβ ἀϊεθυ8 

ἀηΐς ΟἸν}}15 ἀπηὶ ἤποιῃ. Αππὰ8 δυΐεπη Πιροτιοτὶβ Βοβσοϊδυθ ϊδα 

ἴάεπι ἐγαΐ Ογοὶ! 5. αὶ, Ρὑτὸ ποῖῆτί8 ὙδΌ0}18, εχῖθαὶ Τα πυδγ [0]]δηὶ 

ἀϊε 2ο. Ηδςε οαυΐᾷ εταῖ, οὐ τε] αἱ Βοβοίδγοιϊ, ἐχοςριῖβ Ἐρατηὶ- 
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Ὡ. 50. 

ῃ. 33: 39. 

1,νΐ, ς, δ, 
π, ΕἸ, 

Ιχχ. ΟΗΚΟΝΟΤΌΘΙΑ ΧΕΝΟΡΗΌΟΝΤΈΑ. 

ποπᾶάβ αδἴζις Ῥεϊορίἀα, Ὁ. μας μἰδεγῆα Εχρεάϊεομε εἴϊοπί δἰ "επϊο- 
τεβ ᾧ αυοὰ Ἰἰορέτη πιοίπεγεπί, δὲ σαρ 15. ἀαπιπαθαῖ, ἢ αυἷδ αἰίγα 

τευ Πυη. ἃ. Ἰερο ῥτϑοίογιρίαπι ἰεπυἶϊδι. τΠιουπααο ἰατηθη ἰαπία 

εταῖ: Βδοτὰπι Αὐέϊογιαβ, αὐ σοἸ δορὰ τἀ πάδιι σοπίθηίετγιηΐ, ἰεῆε ὉὨ1ο- 

ἄοτο. ΑἸ ες Ἐχρεάϊεϊο. 114 {αΐοῖρὶ πὸ αυϊᾶοπι ροΐαϊ:. Μα)ογὶβ 

Ἐπὶ πὶ Ράττ 5 Γαβτασίο οοἰ]όσατατη ἀδοογπεηᾶα δγαΐ, ατΐ γα πὲ ΟΠ 68 

ΠΌΓΊΘτΟ΄ 7. αὖ ἰπ οδαία ῥγῶ ἢ Τιευξισιοὶ. στε επὶπὶ ἔδότυπ, αὐ 
ςοἸεσάγαπι ματα διβταρῖα δὰ ργο απ ἱπευπάμπι σοηΐξουςα5 ἔπεγὶῦ 
Ἐραπηϊποπάαβ, Τδηυΐ δαΐεπι πσο ἀπῆο τέτ]αρας ὅλθε, ἈΪΓὰ ἰογτα- 

πὰπι σοπἰταίαπη, μῆνας, ἱπαοϊο ῬΙαἰατοδυβ ; αααῖαον τπηθμῆθιιβ, ας 

Οονποὶ 8 Νεροβ 'π νἱῖα Εραγπηϊπομάδε, ο. 7. Αἀ Μαὶὶ (σοὶ 7ὰ- 
Ἰαπὶ ἀϊδὴν 17. [Ι͂π Ρεϊοροππείο Ἄχορεγαηὶ ἀϊε8 85. αἱ ἀοοεὶ Ὠϊο- 

ἄοτιβ τρεῖς μῆνας ὅλες, αἱ εχ 4115 ΡΙ αἰατομβ. ἵπ Αροῆϊαο. ϑ8ι|ς 
Μαῖο ἱπειηές τεάϊοτῖέ, εἴ ρτοϊπάς ἢος ἀππὸ ΟἸγπρίοο, εὖ Ἐς γυδτῖο 
ἱπουπίς ἴῃ ῬεΪοροηπείαην ἀρρυϊετίηῖ. (Οοτίς χειμῶνα ἔα ΠΕ[δ, σὰπν 

ἀποεάετγεπε, αἱ ᾿ρίε. Χοποόρβοη, οἱ Ρ] υΐατοῆυβ ἴῃ Αρθῆϊδο, εἰ ΤΠ ῖο- 
ἄοτιιβ, οπὶ ϑραγίαπι ορρυρπατγοῖ. [πᾶς ΘΟ] ρίπηιβ, Ὠγε πη 8  εὐϊἴς- 
αὺς ἔα!τεπὶ ἔς σοηβπία, [ηϊοτὶ πη ἄππὶ ἰπ Ῥεϊοροπηείο εὔξηϊ 

ὙΠεραπὶ, οχρεϊ πὶ οἵδ ἃ 1 οοάς ποη ἷ8 ἱπηρεϊταϊτυπιαας Αἰμεπῖ- 

ἐπῆππὶ ΔΌΧΙ στη, ἄυος ΤρΗϊοταῖε. Ε Μοβδηϊαη μος ἰεπροτα 
οοπάϊζαπη Ὁ Ἐρατηϊποπάα, αἰ οἰ πλιι5 εχ {115 Οταϊΐοπς ἀρὰ Οοῦ- 

ποῖαπι Νεροΐειῃ. Ἡΐῆς δππιπὶ 8}1] σοῦ. Αἰ} ὅοο. πιπιεγαηΐ ἃ 
Τγεοῦγρο, οἵ ἃ ἀϊγυῖα Μεδηϊα 290, ϑεὰᾶ δἄεο ἱποενία δὲ ἰθπηρογαπν 
δάεο δηιϊαυογὰπι ΟὨτοποίορία, αὐ ῥᾶσυπὶ ἔοῖαὶ δὰ ἤσπο ΔΠΏ ΠῚ, 

ΔΟσΌΓΑΕ18 αυᾶπῃ ἔξ πγι8, Πα ὈΠἸοπ Ὁ πη. 

Τῷ δ᾽ ὑγεραίῳ ἔτει, Ἰυλοοάαεπηοηϊοβ οὐπη ΤῸς 18. ΑἸ ΠΘῆδ8 θα] ἔξ ἐ6-- 

Πδίυγ Χεποόρβοπ, ἱπίτῖο 110. νι, Νέεπῖρε Τυροτίογα ἀπὸ ἱπιρδῖα 

Βεῖϊα, Γαρογίουῖβ ἀππὶ ἔπε, Βυ} 5 δυΐοπι ᾿πἰτἶο, ροῆα δαοταπῖ, [ΐα 
τεῦς μδεο ὅπηο δἰ(ενν αὐ ρηαηίαν, ἀυοᾶ νετς ἴῃ δηπτν Δ] ἢ ΠΔ Θ0Π- 

νοπίδηϊ ΔὉ ἐὸ, αὰὸ Εχροάϊ(ἰοπεπὶ Γαΐσερογαὶ ἴῃ Ῥεϊοροηπείαπι 

Ἐρανηϊποη 88, ρᾶνοϊβ απὶς ἥπδπὶ δηπὶ Βαροιίοὶ ἀϊεθυβ. Νδο επὶπν 
οὐ θ1ς εἰξ, ᾽πὶ ἀηηα πὶ αἰζεγαπι αἰ ΠΠ{ἀὸῃ3ί 1, αοεἀδποηΐοβ οσερέαπν 
͵λπ), ἀπίεαυαπι τοὐϊγοὶ Ἐραπιϊηοπάαρ, οὐπλ ΑἸΒοπἰ πῇ 08 ἀπηϊοὶ εἶπ 

δ, πιὸ ῥτίπηο φαοαὰς τοιροτε ΠΑ ΠΝ ΠΠ νουὶ ἤν Π πηὰπη οἵ, 
Οὐρίδτη δηΐςα υᾶπ) ὁ Ῥοϊοροηποίο ἀἰΐοεάετοει Ἐραπιϊηοηα8, οχὶῃ- 
ὧδ Ἄοοπῆαϊ, φυοὰ δὰ Ἡϊῃπι εχϊτυθ ἱπιοτοϊιἀεηοβ τη τι8 υετὶς 
ΤρΒίογαιοβ, ἘἈπτγίαίηυς, ἀηϊοαφυατη ἴῃ Ῥοϊοροηπείατη τγοάϊτεῖ, κα - 
5. εὐΐάδετη ρεὲῦ Οπίαπι δπν τημπίτοβ, να] ]αἰοίσψυο τεροτὶς Εραπηϊ- 
ποηδαθ, Μεάϊο εὐὔβο ἰοπῆροῦε παριϊα Βῶο οἷ ἀς Ῥαὸς Ἰσραίίο, 
φαδι μος ἰοοο ὑγεραίψ ἔτει ὑγίδαϊε Χομορβου, 



ΟΗΒΟΝΟΙΟΘΙΑ ΧΕΝΟΡΗΟΝΈΕΑ, ἰχχὶ. 

ΧΡΗ͂Ι; Χεπορῆ. οαρὶς Μαυηγοῖ. 1. Αργ, 2. 7. Ρ, 4346. Υ. Ο. Ψατγ. 386, 

δηῖε Ἐρ. ΟἾγ. νας, 368, ΟἹ, 103. - Ἂν Ιηοἰρῖτ : Καὶ ἐσεὶ ἰσορεύονσο οἱ Θη- 
ξωζοι, 1, νἱῖ, ς, 1, ἢ, 1.5. 

ἼΗὸος δππο, ὕετε, υἱ νἱάοίυτ ε ἰοΐ τερθυβ φοῖίβ. ροῆεα, πουΆΠὶ π. 15. εἴο. 
ἐεοῖτ ἴῃ Ῥεϊοροπηεῆοβ ἱπυρτοῆπμοηεηι Εραπιϊποπάαθ, Νοη 74π|, υἱ ΡΙυτάτοι, 
δηΐββ, σὰπὶ Ρεϊορίάμ, {4 (0118. Η 5 ΟἸγπιρίαἀ!β ἅππὸ 4. Βεὶ- ὀαμρρι Ρδβ. 
ἰχπν Ῥεϊορίε. 'π ΑἸεχαπάγαη ΡὨδγθαπ), εἰ Εραπιϊποπά ἰη Ρεῖο- 
Ροπποῆοβ. ἱγγιρίίοποι, Παίαϊς Ποάοτυβ. Ἐχειπίθ υἱΐαας, αἱ ςε 

(ἀρετϊογὶ θυ οοπῆαι, εἰ ῥργοίπάς μυ}υ8 ἀπηΐ ρατίθ ῥτίοτὶ. Νέες, αἱ 
ἴπ ῥγιοτὶ Εχρεάϊίοπο, τεπὶ Βαϊ οὐπὶ ΤρΡὨϊογαῖς, (δὰ οὐπι πόνο 
ἦλπι ἄυος. ΑἰΒοηϊεηῇ ΟΠ αθτία, φαΐ Οογηίμυπι ἄτεμυς. ἀείςῃαϊε, 
Μαίϊαι!8 ἑατηθη Ερίἀφυτὶ αρτὶ8, ϑίσγοῃμθπι ἴῃ βάθη τθοθρὶξ, π, 18, 

Ἐχρυρπαία δϑίογοπο, ἱποϊρίυπὶ ἀεϊπάς τε8 ρεῖϊεε ἘᾺΡὨγοη 8, οὰπὶ 
εὐπάοτῃ Ὁ ὙΤΠΟΌΔΠΐ8. Ἰοσὰπὶ ἀρυά ἴποβ ἱποτὶ σοπατγοίαγ, 406 ΠῈ 
Βαθιογαὶ ἀρυὰ 1,δοοἀαμηοηῖοβ, [πἰταπ εαγαπὶ δὰ Ὁ]. ΙΟῚ, 4. 

τε! ιοάογιβ, Ἡος ἢ νεγιπι, πῆοχ ἃ ἀϊοεῖϊι ΘΔ ΠΟΓῸΠῚ ἰγ- 

ταῃπίάεπιὶ δάοτίυβ εἴ, Ηςο ρὲ Ὀιεππίαπι ὑγγαπηϊάθπη Ὄχεγουῖξ, 
Ῥείοτιβ δπηὶ Αδῖα, ἱποὶρίμπε ἃ νογθὶβ 1118. Χεπορμομεῖ8: Ἔν δὲ τῷ ἡ. 44. 

Σικυῶνι, εἴς, ἴχπηο εὐςόϊοβ ορ{ἰπχαῖς8, ΒΡ τΟΠ 5 ςααϊάθτη ςοηΠ]1ο, 

ορεγὰ ἰδηλθη Ὑ Βοθαπογαμι, ροξαιδη) Βαροϊαγοῃΐα ἐχυΐαϑ εἴἴϊρι Ἐρα- 
τλϊποηᾷα8, ἀσποίοὶ᾽ ἰρίς Χϑρορβου.. 

Τασι Οοτίπεμο {Πὰτ. τερυλς ΟΒδθτῖαβ. Ἅμα δὴ πεπραγμένων υ. 20. 
τούτων, νερίαπς τλιΐα ἃ ἰγγάππο, Βοηγῆο ἀυχὶ]α εἰς μῆνας πέντε 
τοὺς μισϑὸς εἰληφότες, ἱπαὰ!ϊ: ᾽οάογιβ, Τῇ ὑγεραίᾳ ἀρτοβ νϑῆδπί τ. 22. 
ΤΠοθδηὶ. Μετὰ ταῦτα ΤΠΕΡΔηΙ μεΐγαντες οὐ “σολλὰς ἡμέρας, ἀπήλ- 

ϑον οἴκαδε Νεχθα τχηΐ Χεπορβοπίῖὶβ. Τὰπι ἰπ ϑιογοπίοβ τετὰ ἀραπί [θἱά, 
ΒιοηγΙ πιοτοθηδτῖ! ἑοτε πῆς, Ἐφοςρίοβ αἰτίας ἴπ Βάεῃ ἽΒεθα- 
Βογαηι ΔὉ Εραταϊπουάα. Μ᾽ εηίαηι Ὁ]. τοῦ. 4. Ἀδάσυπε φαυΐςπι ἴῃ [ο]ά. 

δι ο φτὶ τῷ ϑέρους λήγοντος, ἰςῆς Πιοάοτο. (ετγίς ἱπέτα 5. τη πῆι 
{ραϊϊαπη, ῥτὸ αυοὸ ἢἰρεπάϊιπι δοσερογαπί. Βρφάϊεγαπε εἐγροὸ δηῖς 
ϑορίαπιθγῖβ δα] πὶ ἀΐθτη 26. εὐαίάοεπι πιξη(8 ἔογίδη ἰηϊεῖο, ΑΡ- 
Ρα]οσὶπί δυΐοτα τηφηίς Μαῖο δὰ εχίζαπι νεγρεπῖς, ρϑυ]ο δηΐεα αιιατ 
Ρεάφπι τοϊα]οτίης ΤῊΘθαπὶ, φαΐ Βυ}8 δάθο δῃπὶ ἰηϊεῖο ῬΕΪορομππος 
ἤππι ἔμεγίπε ἱποτείθ, Ροΐ αἰοεθπιτῃ ΤῊΕΑΠοτιιπι, τεβ πονᾷ8 τλ6- π. 23. 

ἀἰταπίυν Ατοδάββ, ἱπιρα!οτς Τγοομηφάς Ταρεαῖθ. [πῆς ὙΠεθδῃ 5 
{υρεδ. Ταπὶ [μδροπίουτα Ργαβάϊιτα, ἰπ Αἤπο πιπάμπί. Ητος π. 25. 
οἰἶδτλ μος ἐράθηι ΟἸγταρ. χο2. 8ηπο 4. ἢ αυϊάςπι ἤβες ῬΊράοτο. 
ϑυίρίοον βυΐεπι, πονᾷ8 1||38. στη Ατοράϊθιβ ἀἰίοογά 45. σφυίατα 
ξυΠδ, οὰτ ῥτίοσι δηπὶ ρατίε Τμθθαπὶ 6 Ῥεϊοροπηθίο αἰ οἤετϊης ; 
ἰρίϑηι διΐοπὶ Ατραάσπι ἰῃ Ἰμδροηΐσδη ἱτταριϊοπεῃ ροϊετίοτὶ ῥρατίῖ 
ΡΟ 5 εἵἵε αῇϊσηαπάδμι. Ηοο ἰΐθμὰ ἅππὸ ἰοραῖίο ῬΒΙ ΠΟΙ ΑΡγάςηι 
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᾿ἰχχὶϊ . ΟΗΚΟΝΟΙΌΟΙΑ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΒΑ. 

ἢ, 27. 80 Ατἱοῦθάγζαης ἀθ Ῥβοβ, ποηνῖπε Ἀερὶβ Ρετίατιιπι, ϑεὰ τεΐγαρδη: 
τἰθὰ8 ΤΠεθδηΐβ ἔγταγα. [δας τπθγοαπᾶτιοβ (ΟἹ αἵο ἢ ρεπάϊο τηῖῆς 

Ὁ. 28, δ Τιδοεἀεοπηοηϊοβ. Ηδης αυοηυς ῥτίοτὶ δηπὶ ρατίβ, αυλδθ ΘᾺ ΠῚ 
ΟἹ. 102. ἅπηο 4. φοποισγγεθαῖ, Παίαϊε Ποάογαβ. Νοπ σετίς Ργίμῖο- 
τυτη οαυίᾳ ΕἸ ΡΗΪ8 1118 σοηνεηὶῖ. δ δπὶπι Ἔεγαπὶ μος 8ΠΠῸ ΟΠΊΠΪΠΟ 

πὰ}. ϑεὰ αυδῇ Πεὰπὶ ἀς Ρᾷος οοπίαϊτιτοβ, φυοὰ ἰατηθη πο ἔδ- 

π. 27. οἰδε (εἤατυτ Χεπορἤοη. [π|ὸ ἔδγῖβ ἔα ἶξ εχ Χεπορδοηίε (αἰρίοοτ,. 

1014. αυὶϊ Ἰεραϊοηεπι εαπὶ αἱ ςξ ἀοςεὶ ἑκάςων ἐφ᾽ ἑαυτοῖς μέγα φρονούντων 
τῶν συμμάχων. Ῥτορίεγ ἢ) 8 ἀπηὶ τϑϑ, αἱ νἱάείατ, ἐδοαηάδθ, ΟἿ πὶ 
τἀπιθη 1, Δοοἀξε πΠ ἢ 18 πη} Π1τ65 το ἰφαοτγὶς ῬὨΠ ΠΟ ὰ8, Το] αἴο ἢ ρεπάϊος 

ΡῬατγίε πὶ ἅπηϊ γεθὰβ ρεγεπ 8 ἀρίαπι ποηάσιῃ εἰαρίαπι εἰἴξ 0} 1ρ1- 

ταῦβ. [Ιἴδαὰς αἰτἴχιε ἀπηὶ ΟἸγτηρίοὶ οοπῆπίο {Π|Παπὶ ατοϊῖτον ἔὰ- 
τ Ἰεραι!οπ απ, 

ΧΙΙ͂Ψ. Χεηορῃ. σαρίς ΕἸαρῃ. 1. Ματγί. 22. 70]. Ρεῖ. 4347. ν΄. Ο. αττ. 387. 

8ηῖς Ερ. Οῃγ. νυ]ρ. 367. ΟἹ. το3. ἢ, Ἱποὶρίε ; Τῴσων δὲ τυραομένων ἀφί- 
κνεῖται καὶ ἡ σ«΄αρὰ Διονυσίῳ. ἵ,. νἱῖ. ο..1. π. 28. 

π. 28. Ηδης πονὶ ἀπηὶ ποίαπι οπηηΐπο εξ το γοσ, δευτέραν σ΄ἀρὰ Διο- 

γυσία βοήϑειαν. ϑῖς εηἷπὶ Χοπορῆοπ. ϑαρογίουῖβ ἐπὶ πὶ ἃπηὶ βοή- 

ϑειαν δὰ ἤπεπι Πἴαιῖ5. 'ἴπ Ῥεϊοροηποίο τεπὶ ρος 16 πὶ νἱἀϊτηυβ, 
ἴατη ἀσπηιη τα! ἴἶς. Ιηὰς πῸ}} 18 οριβ ἐγαϊ δ χ ἡ 118, ἀπ πὶ ΝΥ ἃΡ- 

Ρεΐετεῖ, ἰεπηρεῖϊαβ {0 }]Πσθῖ γε θ8 σογοπ δ ἀρία. Ἐπ αυ!άθπι, ἢ Πι- 

Ῥετγίοτὶβ Δππηὶ ΘχεηΊρῖο δευτέρα Παο ἔαοτὶτ βοήϑεια, οἰαπν εἰ ἱρίβ 5. 
τηθηῇαπὶ {πἰρεπαΐο ΤΟ] υἴο νοποτῖζ, αὶ πηθηΐδ8 δὰ ὺβίνοταπι πηθη- 

πη ἤπεῦη αἴχυις ροτιϊροτίηῖ, Μοάϊοιβ. δἀπιοάμηι, εἰ ἐοτιαῖς 

Ρίδης πΌ}}}8 ἔπεγὶτ οὐΤῸΓ τοπὶ ἴα εἰ! πχαηιὶθυ8, ϑ8ῖο Ν ἐγα οἰϊδηι 
ΔρΡυϊεγὶπε πονὶ δἰ α Τϊοηγῆο (οοἰϊ, Ῥαυϊο πἰμλϊγαπὰ δηΐθα τ ΠῚ 
4υδηὶ ἀἰοεάοτεῖ ᾿ρίς Ὠϊοηγῆμβ. Ητς επὶπὶ οοτῖς ἀπηὸ ΟἸγ Πρ 18 

1038.1. πηογίθμι οἦι5. ἢαϊαϊς Τϊοάογαβ, ἸἈθόϊε αυϊάθπι 1}}6, οὐτα 
Ὠΐς ἀηηὰ8 μοῦ! Ὁ ΟἸγπρ. 93. 3. τὸ {ΠΠ18. ἱπιτ πὶ ροίμοταϊ, 48, ᾿ 
Τοι επΐπὶ {ΠΠ 18 Δ Πη08 ἰδ πὶ ἰπἰτῖο 6}}.8, αυδτ ἔπε, ἀρποίοϊς ΠὨϊοάο- 
τι, ϑεᾷ νογῸ ὅπη ἰΠ|οὸ ΟἹγ πιρῖσο ὀχοιηΐς ἀεβαπέϊυβ εἴ. Χειμῶ- 
γος ἐνγάντος ἰηάιοίαβ ΠΠὰπὶ οὐτὶ ΟΡ Βαρὶ πἰθη ἤθυ8 ἐδο ἔς ἀοσεὶ 
Ῥιοάοτιβ, Τὰπι ἀεϊπὰς μετ᾽ ὀλίγον χρόνον φορτοία δ {ΠΠ πὶ ἀϊοὶς 

τηοῦθο ἕαιαὶΐ, φαΐ ΠΠὰτὰ ὀχιϊηχοῦῖς, Ν σοταὶ πἰπλῖγα πὶ Τταροράϊα 
ἴῃ 1ιοπδῖβ Αἰιϊοῖβ, 8ῖς δηΐπὶ ἰάοπλ Πϊοάογιϑ, ϑ8εὰ νοῖὸ 1 δηθδα 

ϑεϊάεηυρ Ππιοηῇ Αἰΐοο Απιπεϊοεγίοπὶ αὐεγαϊς ϑεϊἀθπβ, ΐοπὶ δαΐοπι, αὰὸ 
τ ΒΠΊγΓο, ῥαοτίη! ρετγαξζα Απιβοϊπογίοηΐβ 12, ῥα δ, ἀοοοὶ ὙῬμογάϊάεδ. 18 
Μαγτ, Δ- ἀἶδθ, Ργὸ μοϊοτγίοῦὶ [8 ρατίς, χὰ δά εἰ ἐπεὶ Ἰυάϊ, σα πὶ Ματγιὶὶ Τὰ- 
ταηά, γοζ 6 ἡ ᾳῃἱ ἀΐς σοποιγγεδαὶ αυϊηίο, [{παὰς Απιδοοιίοης, αἴαις οἰΐδη 
φαδρ Μαπίΐο, αἰϊᾳυδίοηυδ ἢ ξλῖ5, ϑγγδουία8 ἀρρυ]ογὶς νἱδλουϊ πυποῖα, 



ΟΗΚΟΝΟΙΟΟΙΑ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΕΑ. Ιχχπὶ 

Ἰμεἴαβ. ῥγοῖπάς Ὀϊοπγῆυδβ, ἐε ]18 ἀς 111 [Δ οτ! ῆς!18 δίας σοηνῖν 15 
ὩἰπΊΐ5 ΠΡ ΕΓ τεῦ ἱπά]!ρεπβ, εἰς ἀῤῥωςίαν σφοδροτέραν ἐνέπεσε, ἱπαυϊῖ 

Τϊοάοτιιβ, 6 4ο ἀεοείογιι, Θυαπιάϊι Πδεο ΠΠΠπὶ τεπαογῖς ἀῤῥωςία, 
ποη ἀοοεῖ, Οτεάίδ}]ς εἴ, δὰ ΕἸΑρ με ο] Ομ 58. ̓πιτἰαπιὶ ἰεπαηῆς, φαΐ 
μος ἀηποὸ ΕΠ δΟ] πιθο Ὑ εγῖβ ἐχογάϊιπι εγαῖ, οριίαθς Ματγιῖ! [ὰ- 
Ἰἰαηὶ ἀΐς 22. Πααας τηϊίοτῖε δαχὶ Πα τπουϊθυπάτι5 Ν τε 18 πὸ ἀρρΌ ΠΟ 
πιοτϊτυτα, Νοη της αυϊάεπι ἔαρ, ἢς ἸΙοχαΐ Χοπορποπίεπι ἀς δυχὶ- 
1115. 4 Τιοηγῆο Ἰαπίοτα τη Π|Π8 ΔηπηῸ 1εαπεηίὶ, φυῇ ἴὰπὶ ἀσπηαπι 
Ῥαΐεγ ἃ νἱνὶ8 ὀἐχοοπῆξι, 8:5 επὶπὶ Βαθεηΐ ε8 νετῦα: Σχεδὸν δὲ 1.. νἱῖ. 6, 4. 
περὶ τοῦτον τὸν χρόνον τετελευτηκότος ἤδη τῷ «προτέρου Διονυσίε, ὃ ἡ. 12. 

αὐτῶ πέμπει βοήϑειαν εἴς. ϑυίρίσαθατ ἴϊαχις, ἄτιο Πδες ἀϊνεγίογαπι 

ΔΠΠΟΓΙΠῚ ΔῈ Χ 118, ας ἀποθυβ ΡΟ γε πι 8. 8 ππ18. πηϊίεγαὶ ὈΙΟηγ 8 
{ξηΐοτ, 84 δῆ πο8 ἄμοβ ργβςεάεηϊεβ εξ τείεγεπάα, ϑεὰ τὰ Ῥεηϊτυβ 
ἐχρεηί, ρίαπε ποῃ νἱάεο, αὰο ρβέϊο ἰὰ βεγὶ ροίϊπεγιί. 8:5 Θῃῖπὶ 

ο΄ φρμδτεῖ ᾿πνίςθπι ΔΠΠΟΓᾺΠῚ ἔτ ῖε8 ἃ ΠΟΌΪβ8 ἰγαάϊα, αἱ ᾽π ΑἸ τππὶ 4.18 ΠῚ 

᾿ς Βαπο, ἰῇ 400 νετίαπηγ, ἀπηατη (δουπάα ἢεθο ῥτίογὶβ8 ΤΠ) ΙΟΠΥΗΙ δυχὶ- 
1ἴὰ φυδάτατε πο ροῆϊηι. Ῥτίογαπι 6πῖ πὶ ΔΌ ΧΙ] ογιιΠ τ68 ροίϊαδ ἱπ 

διογοπῖοβ Ὡρποίοιε Χοπορῆοπ. [}ἰάηὰς 184Πὶ νεπεγαπὶ πὶ ἤδεπι 
᾿ς ὙΠεθαπογαμη ͵84π| δηΐεα ϑ᾽σγοηῖ. Νίόοη ἰδπιεπ οοτίας ἀπίς ΠΗ ΠῚ 

ος ρογίογεπι, απο {1108 ἴῃ ἤάεπι τοάερίς, ποῦ 14π| ΔπΊρ] 18 σὰΠῚ 
᾿ς Τρμίοταίς, (δὰ οὰπὶ ΟΠδοτία, το Παῦθπ8 Ἐρατηϊποηᾶαβ, Οὐ ετίέ 

ἃπηὶ ΠΙΟΏΥΙΙ ἰαπίουῖϑ᾽ ᾿τ4 Πὰπέ, εχ 118. απ88 ἀἰχί πηι, σοτίϊ, αἱ ρ]δης 

πο ἤξ οὖν ἀυδί(επιυβ, αἶα πος ἅππὸ ἱπεαηίς ἀεοεῆετγιι, Ταχς 

ἐγϑο γεγθα 111 Χοπορμοπιίὶβ ἱπιθ! ]Π ροπάα {ππηΐ. 

Οοηνεπὶϊ δυϊοπ ἰπΐεσ ΑἸμοηϊεηΐδβ εἰ ΠΤ δοθάδουποπῖοβ, αἰ πὸ8 ἀο- Ο. τ. ἢ, 28. 

εἴ Χεπορμοπ; υἱ ἘΠεθάποΒ ἰη ᾿ΓΒΕΙ͂Δ]16 ορραρπαγεπὶ ΑἸΠεπιεηίεβ, 
ἀοπιὶ νετοὸ Βεὶ πὶ ἴπ Τϑαοοπίοα δα πη πηἴγατεπι Γϑοβϑοπηοπι!. Εἴξος 

αυοηῦς, ΡτῸ τεηροτιπὶ ἔσθ, 4118 δοοαγαῖθ (αρίιβ ἔπιογαΐ πἰπηῖ- 
τὰπι ΑἸοχαπάτὶ Ῥῃεγοὶ ρεγῆάϊα Ῥεϊορίάαβ. Ημης αἱ τερείεγεπΐ 

᾿ς ΤΒοθδηὶ, ΒΕΙ]ο ΤΒεΆ]Π πὶ ΑἸοχαπάγαπιαις ΤἨοΙΆ11 ταγὸν ἀσοτε- 

ο΄ ἀϊπηίοτ, αῦο 78πὶ ρτἰναίατα τη] εἴᾶπη οὐἶ αὶ ΕΡαπηϊποπάδβ, Εχυΐαβ 
ο΄ {0]ΠἸοοῖ Βωροίδγομία ρεὲγ οαἰ απηπίαπι Μεπεο 15, φαδῇ 1,Δοοάδομηο- 

; η1 18, ἴῃ ἐχραρπαπᾶο ΟἿ] νΑ}10, ρερεγοιῆει, Οείζαπι 14, αὐ νἱά!- 

πηῈ8, ἅππὸ Πιρετίουϊ : εἰ τεζτα δάθο 'π απο ἀππὺπι οοπέεγίυν {ΠΠ|π|5 

τς χῃππία στερα! 8. [Ιἰάηὰθ δὰ ΑἸεχαπάγιπι ἐγγαηπαπι τη α. 1118 

ο΄ ἐμετπὶ Αἰδοπίοπῆαπι δυιχ!]ῖα, ἀϊνετεϊταις ἃ Ρεϊοροππείο Ὑπεθαπος 
ἱ πόνατῃ μος ἰπ ΑἸεχαπάγαιπι ὙΠοα]οίατια ΒΕ]! πὶ, αποά ΟἸγτηρίΑ- 
᾿ ἀϊ8. Βυ)ὰ8 ἀπο 1. ἐγ δαις Πιοάοτυβ. Ἐχϑαπίϊ, αἱ νἱάείαγ, εἴ ῥτϊοτὶ 

δἄξεο Ὠυ)ὺ8 δππὶ ρατῖϊ. [Ι}ἰδαὺς ποπ, αἰ απίςα, δα ΠΕΠπημπι ; {πὰ 

δὰ ϑρατίατη ἰρίϑηη, ργορτοάϊαπίαν (δοσπάα Πδες ΠΙΟΗΥΠΙ δυχ!] δ, 
απο ἀποετα Βαρεθαηὶ ΟΠ ἀαπὶ, Ηἱ5 ἔγοι! δαχῚ 115 δἰ ΠΠᾺατις πιεγοε- 
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ἰχχὶν ΟΗΚΟΝΟΙΌΘΙΑ ΧΕΝΘΡΗΘΝΤΥΕΑ, 

πατὶ δ. ΡΕΣΠοΙ, ΒΕΙ πὶ ̓ πέεσγα αὐάεης ᾿υδοεάεορτιοηΐ!. Νίου ἰδῖπεπ. 

Αρϑῆϊαο ἄμος (ρτορίεγ χωλῆς, αἱ νἱάεῖατ, βασιλείας οταεη) {εἀ δ] 10; 
Αρβῆϊαι Ατοδίάδτηο Εο νἱδιογίαην Π]άτὴ 'π: Ατοδάθβ ἱπογαβῃ-. 

ἴατη δάθριιβ. ΟἸνιαπ {ποτα ΠΔ δηΐπηο8 ἀε᾽εδλοβ τεΐοο Πανὶ. Οετίε: 
ΟΙ. τοϑ: 8πηο. 1. ἱεουπάνπι Πιοάοτυμη. Θυοᾶ εγρο ἴδτηριβ ταῖς. 
{25 {25 οἰαρίπιπη οδυίαθαίων ΟἹ Π 485, ροΐεγαξ ἔογιβῖδ. σδυία εἴς νεῖ 

γμπίοτὶ5. Θιοπγ πὶ {ποοεῆϊο ; νεὶ χυοᾷ ρῥαμοϊογιιπν πηβηι πὶ δοοθε: 

ΡΙἤεπί, φυδπὰ δηΐθα, ἢιρεπάϊα ; νοὶ αϊα δἰἴαια, ἡ μᾶπὶ πείοϊ τηι8, 

1 Ἰθεγαίυβ ἀεὶ πάθ 6 σάτοετα Βεϊορ 445, ἱεραϊοηθῖπι οδἱξ αὐ Βδρεῖν 

Ῥεγίασαπη. 1υϊδεγαίαπε δαΐεπὶ ΟἸγπιρί 15.103. ἅπηο 2. ἰεϊξαΐα: 
Βιοάογυβ. Τίδαμθ ἢυ]ὰ8 δπηὶ ρατὶε ροβοτίοτὶ, Μοχ ηἰπι, εὐθὺς» 
ἰηααϊε ΡῬΙαατοῆυβ, Ἰεσαιοπθην 1Π|Π8πν ΟὈΙ δ Ῥεϊορίἄαση. τοϊπάς. 

ἅΠπη0Ὸ ΟἸγ πρὶ δ ἀ15. 2. ἱπευπίς το ιθ ξαεγιξ οροτίθἑ, οὰπη ἅπῆο 
ΟἸγπρΡ. 1. Βεϊμαπη σορογὶς Ερδηιποηᾶάαθ. Νες επἰπὶ εἴ, απο 

Ὁ}}4 ἐαπῆξ Γαἤρίοθπγὰν Ὠϊθεγπα, οὰπὶ ἰεγταογὶξ ροϊῖα8 ΑἸεχαπάσαῃν 
4υδπη νἱσοτίξ, π6 τα 9 ΠΏ ε͵ὰ8 ἴῃ Ρεϊοριάατη οοποϊίατεῖ. Ηος σοτ- 

τὰπι εἴ, ρο νι δλονίδην Ατομιίαπι ἐς Ἰεραιϊοπεῖα, οὐ {Π 15 

ΠΠΘΠΆΪ ποτ ἰπ Ἰεραίίοπο Ρεϊορίἀα5, σὰ εἰ Ἀδρὶ Ἰεραίοβ Ατοδάυτη. 

τηΐπυ8 σταίοβ ξα ῆς ἐεβείογ μος ἱρέο ποπιλῖης Χεπορθοπ. ϑὶς 8πὶ- 
Όο5 8ππο8 ΟἸγπιρίοοβ ἐεῃθπγαβϑ, σαὶ οὐτα ἤος 8Ππη0 Χοπορδοηΐθο 

σοῃουττοσὶηΐ. 

Ἐνέξαλον δὲ καὶ τῷ ὑγέρῳ ἔτει εἰς τὸν Φλιῶντα ἀλωδνὰ οἱ Ατοδάδβϑ, 
᾿παυϊέ Χοπορποῦ. Ηἱο ἱποίρὶξ 2. πὶ ἐδ! ον, ἀπῶυϑ τογαῆν 80 ἔπ 
Ῥῇτοης ρεϊατγαηι, ἱερεῖς αυϊὰςη) 18Ππ| ἴῃ ἀγνὶβ, δὰ ποπάνιαι πηδέιι- 
τὰ. Οετία απίεα αυδπὶ νἱποουεευῦ Αὐοδάθβ 80 Ατομίάαπιο. [18- 

486 δἀηπο. ΟἸγτηρ. τ. Αὰ δπηῆσην ἰάπηοη ΟἸγρ. 2. νἱξτοτίαβ ΟΠ δ8- 
τεῖῖβ, φὰα8 σὰτῃ ΡΒ] Δ ἢ 5 θ᾽ η45 γορογίανς, οοη δ Ἰθοάογαβ, Σχε- 

δὸν δέ τοι περὶ τοῦτον τὸν χρόνον, ἰογτ τ δὺ θηοα, ϑιγτρ ἢ] Ατ- 

οὐδ ΒᾺΡὨτοπομ Ρογία πη ϑιογοη β Ῥαβηηεῖο Ἰυδοοράεομηοηΐο ῥτοάϊ- 
ἀϊππἔδ τεβαῖογ Χοπορῦον. Αἰδμοηϊοπῆυπι δοΐθπη δυχ 8. ἐρίδ. ἴῃ 
Ῥαιγίαπι τονογιγ, υπι ἀοηΐαυα, αὐ Ὑ οῦδηο8 ρυθίϊο. φοσγυσηρε- 

τοὶ δὰ δυσοιὴ ἢ ἰγαδοηάαην, ΤΏ ορα5. ῥτοίεδζυβ οἵδ, υδὶ οοοὶ 5 οἵδ, 
Ηος οενίς ἀππὸ Ὁ]. 2. υὑἱ νἱἀείατ, αἰδόϊο, εἰ σοορίο ῥγοϊηδθ δῆπὸ 
{εαυσηίὶ, 

ΧΕΝ, Ἰεπορῆ, οσαρὶς Μυηγοῦ χα. Αριν το, ὅ, Ρ. 4348, Υ, Ο, γαῖ, 388. δηῖε 

Ἐρ, Ολγ, γυὶρ. 366. ΟἹ, το3, ὅ, ΙἹποὶρίτ. Αὖϑιρ δ᾽ ̓ σαρωνάνδας. 1.» νἱὶ, 
0.1. ἢ,4:1, 

ΑἸία τς οἵ Ἐρραπιϊποηάδο ἴῃ Ῥοϊοροηποίαπι ἰσγαριῖο, οἱ ἀϊνοτία 
ἃ Ῥυϊογίθυθ, αυὰ Ῥίῆα» Αὐρὶνὶ ὀρονᾷ δάϊτιρβ ῥοῦ Οπθὰπ) οσουρανίξ, 
Νοῖρε αἱ Ασἤρεος ἰῃ (Ὀοϊείαίοπι "᾿ΠΒεαπογιιπὶ δάϊροτοι, Πδπο 
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ΟΗΚΟΝΟΙΟΘΙΑ ΧΕΝΘΡΗΟΝΤΕΑ. ἰχχυ: 

δυΐθηι οαηάειη Ἐχρεάϊτοπεηι, 44 Αοἶδθοβ φοποι!ϊνὶῖ, ἀπηο. Ο- 
᾿γτηρίβαϊθ 2. ροπὶς  οάογυβ; ᾿9τίᾳας ἐχευηῖς, Ἐπ᾿ τεδὶς Χεπο- 
Ρδοπ, 48 φιίάοπη. σαπὰ ργοθοθάθπίῖθι8 εαπὶ οομητγαἑ τ} ; Πομ ἰζοτη, 

48. φοπηη} {1Ὸ οσὰπὶ σοηίξαπεηίθι8, Ρτοοεγαηξ δάμη, Ρτὸ ἴδῃς 
ταπιὶα Χοπορβοπίίβ, Ἰεραίϊο Ῥεϊορίἀθ5 δὰ Κερεπι Ρεγίασυπλ Αγία- 
ΧοΥχεπ Μηεπηοπεπα, ὁ) Δοπη αι. τεα ἰττι8, εἴ σοπαίυϑ δἀϊρεπάϊὶ ἴ7τ- 
Ἀὲ8 ἴῃ: Ῥδοθπι, ἃ Ρεγίασυμν ἄθρε οοπῆϊ ἴδῃ. [τὰ ὩΠΠ ἀππὸ ΟἸγτησ 
Ρἰδάϊ8. 2, εχειηΐο οδ ποῦ ροίυϊτ. Θυδᾶ δυΐοπὶ οοπίξαμεπεϊα πεξιε 
Χεπορβοη, ἴῃ οὸ ςεσίς βετὶ υἱχ ροϊείϊ, φαΐπ ἱρίς ἐγγαγῖς, Αἷτ πεπηρε τ. 43. 
Χεποόρμοη, οαπ,. δοσυίαγεοίιν δΌ. ΔΟΠδῖβ Ερδηποηάα5, φυδῇ 1μἀςε-- 
ἀφεπηοη 18, ἱπ. Ορεϊπιδίϊα τη τερὶ πιῖπς Τγθῖθυ8 ργαβοϊεπάο ἔανηῖεί ; 
τ ΠΠὉ5 ἃ ΤΠ απὶ5 Ηἰαυτηοίῖαβ, φαΐ Ποπιοογαίδβ τε διιγαγεηΐ : Εἰ ἰης ἢ. 44. 

δυΐθη ΟοοΔ ΠΏ ΘΠ). τεχατη ϑίογοης ποναπάδταπι Γαπιἴς Ραϊαὶ Ἐλι- 
ΡΒγοηθηι. ϑεὰ ἘᾺΡΉγοπὶβ ἱπι{ἰὰ δὰ ἰγγαριϊομοπι, ΕΡαπαϊποπᾶδο, 
απ δίεππῖο μῆς Ρτβοοίηί, τεΐοτοπἄδπι εἰς 14πὶ ῥγοθδν  Πη8. 
Ταπι ἢΠ]Ὸ πὶ ἀς Ἰμδσοηλίπιο {Τα ρεέϊαπι ἔδοϊς Μεπεο ᾶ48, ᾳυοῶ ταὶς 
πογὶ, 4αδτη [ἰουῖῖ, Τιφοερ πποπίογιπι οδοάθ πλαπἰ οΠ68 θογαπὶ δά 

Οπεὺπὶ ρετγαρενῖξ ; 428. σετίς πἰ δ} αυϊδηυᾶπι σοπηπηὰπα Ὠαθεης 
οὐπῃ Β8ο, ἴη: φᾷ νογίδτθατ, Εχρεαϊτίοης, απ ἢς φαϊάθπῃ νπν Ὁ}18π| 
᾿Παϊαπι Ἰερίπιαβ. Γι δοοάρεπιοη 8, Ἐπ, αυδοουπαθς ἀεπηαπιὶ ἔμεγας 
ἹΜεπροϊτἀθα 1118 σα] απηπίαπαϊ ροτεπεῖα, ϑάτῃ 74π|. ἀπίε Βυπο Δ ΠΠι ΠῚ 
ἐτερεταῦ Ῥεϊορί4α5. Ἰίααυς 4υδ5 ἐξηαθπίων 'π Χοπορμοηΐε, εἃ 78Π| 
τοϊετεπάα δά ἅπΠη05 ρτοεεάεηΐϊεβ αἀδιδηυε, Ρεγρὶς δυΐοπι Κοεπο- 
Ν᾿ ΜΝΑ͂Ν 118: 

γὼ δὲ ἔνϑεν εἰς ταῦτα ἐξέδην, ἐπάνειμι. ΑἸΈ εΓρῸ, ῬῊΝΜ ὙΤὮγα-Ὁ. 4. η. 1: 

ταΐδτη δ ῬΒΙΑδΙ πιιηίτεηΐ, Οτορὰπη 40 Ἔχ ιι8. οσουραίατῃ. αἰε.: 
Ῥτοϊπαο τενοοαϊαπη οὐδε ε ῬῃΠΠαἤοταπι τερίοπα σὰπα {15 οοριϊβ ΟΠδ- 
τεΐθπη, Εἶδες ρίδηθ οομδεγεπὶ οὐπὶ τοῦιι8 ρεβεῖθ ΡΕ]Παἤογυ πη, 784 τὴ 
ἔαρταᾳ σομήτατῖβ: εοΐχυα, αἰ ν!ἀεξαγ, ῥγοχίπης ἰδφαυπίατ. ϑ8εὰ 
Βυ]8 Δ πῶΐ ρατίϊ 2. σοηνεηϊαπί, 485 απ ΟἸ ΠΡ. 8ΠηῸ 3. ΘΟποὺγ- 
τί, ἢ θἀε5 θοάοτο. {πάδ “οἰ Πρ τον, τεσατη 4 ῬΉ]14Π15 σβεϊαγαμ, 
ἀυάτγατη τηοᾶο πιοπηϊηϊ πηὰ8, ΠΟΠΠ}]48 δὰ Πυ} 18 ἀπῆὶ ἱπ τ πὶ αἴαας 

Ρετιρθθ, ϑεὰ νεῦο ουπῃὸ Οτοραπι ἀγπηῖβ νεπαΐσαγε νεἰϊεπί, ΓΠ6- 
τϊποποτῃ Ετείσιϑβ ἐγταπητιην, δοοηι15. ἴὰ Δαχι] τα ἡαππῃ ἜΒεθα- 
τὴβ, ὕτθεην αἰ ἀεροῆίατη ἰγδα αἴξ ἀοοεῖ Πιοάογαβ. Νοπρα μέχρι 

δίκης, ἱπαθϊ! Χοποόρδοι ; αὐδῇ δα ΠΕ δηοβ. σααίδε αὐθισίπι ἔα- 
1ῆπι ἀεϊατυνη ; ιδπὶ ἴάτηεπ {ΠῚ πες ἸυἀἸσαθαπέ, πες Ττθεπα ῥτιεϊ- 
πὶϑ' ροβῆοτγιθυϑ γεάἀεθαπι, Ταπι νετὸ Αἰπεηϊεηΐεβ ἀείεγαπίε ΤοοἱΣ, 

αὐοὰ τὰπὶ ΠΟ ἀπ ρ] 15. Βαθετεηΐ οὰτα Ὑπειηϊῆοηε, {εὰ ΒεθαπΙ5. 

Ηος ΑἸποηϊθηΐεβ πηοϊεῆϊς τ] ἔξ," τεαζατ Χεπορποη ; ἰάαας οδίετγ- π, 2. 

νδηΐετῃ Τγοοτηεάθῃν Τερεδίεπι, Αέϊογεπι ἔυ"ἶἔς σοπο!]1ο Ατοδάμηι 
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ἰχχνὶ ΟΗΚΟΝΟΙΌΟΙΑ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΆΑ. 

Ταοτιιπ ἐοοϊοἰατὶβ οατὰ ΑἸΒδηθπῆθυβ ἱπευπάθ. Εο ρτοοὰὶ ἀυδίο 
ΘΟΠΠΠο, αἰ ποῖ πιοᾶο δἄνεγίαβ. Γι αοθ δ πποπίοβ 7184Ππὶ ἀπιῖσοβ Αἴῃε- 

πΐεπίεβ τπεσγεηίυτ, γαΓΠΊ εἰϊατ 'π ᾿ρίὸβ ααοαὰς ὙΠεῦδπΟΒβ, 4108 

Ῥτεοῖρυς πηχεϊαεραπί Ατοδάδβ. . Παατιο ροίὲδ οοσαραίαπι ΟΥΟΡῈΠΊ, 

ἔασδα5 μος Ατοδάμπι δἴαις Αἰμοηϊεπῆαπι. Εχ Ποὺ ἔσβάεγε παΐαῃι 

αἰ, (ὐοτ πιποσαπὶ ἀε Ῥαος ἰαπίατηπιοᾶο, ποη ἰΐοπῦ ἀδ δυχὶ]ῖο, 

οὑπὶ ὙΠΘΌαπΙ8. Οὐπὶ δηΐπὶ ῥτοθατεῖ πᾶης Ρασεπὶ ᾿ΘΠΠΡΌρΙΒ 
Ατεςι5 Τλεπηοῖῖο σὰπὶ Αὐοδάϊθιβ ; τηοπεγεὶ ἰατῆθη ἰπίογίτη σανθη- 

ἄσππι, αὐ Οοτπίμυ8 ἔαϊνα εἴξε ΑἸμοηἸθπἤ 5: ἱπάς {αΐρεξι! εξ 

σορεγαπί Οουϊπιἢ 115. ΑἸΒοπίθηίεβ, ἂξ ρτοϊπάς, ργίπια χφυδαὰς σᾶρ- 

ἰδἴα οσοαῆοηε, α [18 ῥτο 115 Οοτί τ 1} ΑἸΒΘπΙ ἐπ Π τη δυχ α ἀἰ- 

τη τγεπί, [πᾶς Ῥαοοπὶ ἃ ΤΠΕΡΑΠἶ8 τοραηΐ ἱπηρεϊταπίαθα. Επ 

υϊάοτη συ νεηΐα Γορἀςοπιοπϊοσατη. Εα πἰ πηγαὶ οοπαϊτίοπο, 

πὸ ἴπ 1, Δοθἀοθηλοηῖοβ ἀΥπτα ἔδγγε οορετοηΐασ, (Οὐ  Ιοσγαπη ἐχ- 

ἐΠΊΡ]ο, δαἀεπηαας σοηα!τοπε Ῥάσεπι ἱπηρείγαης ΡἈ]ΔΗ͂ϊ, εἴ ροῖοᾷ 

Αὐρῖν!. [τὰ ἔαέϊαπη, αὐ Ῥαχ ταπάθπὶ ρὲῦ Οτεοίδπι οἴει, αυδπὶ 

Κερὶ Ρεγίαγαπι ὑγθαϊς Τϊοάοταβ. ϑ8εᾷ 14πὶ νἱἀϊπιι8, ἵπ πἰ Β᾿] ὰΠὶ 

τεοϊ Πῶς ἀεοτεΐιπι Ατίαχογχὶβ, ουτὴ ἃ ὙΠῸ Όδη 8 ἀτρεγείαγ, αἰ ἀϊν 

(ετῖε τηοπμοῖ Χοπορῆοπ. Ἐπ νεῦρα: Καὶ αὕτη μὲν ἡ Πελοπίδου καὶ 
τῶν Θηξαίων τῆς ἀρχῆς περιξολὴ ὕτω διελύϑη. Εἰ εχ ἢδο ΡᾳοὶΞς ῃἰο- 

τία {118 πηδηϊίεατη εξ, ἰδοῖτο πηαρὶ5 Οἰνὶταΐατι Ππρυ!αγαπη, ἀς 

{15 οοπηπγοάὶβ ἡυἀϊοαπεϊαπι, σοπίξηία, ἡ δ πὶ Ῥσοοερίο Ατίαχουχὶβ, 
Ῥάςετη ἔς σοποὶἸϊαΐατη. Εἰος σετίς ἀππο, ααοά ΒΟ πὶ ἃ ργωϊο 

Τιουξιτίοο δὰ δῆς Ῥδοοπὶ ᾿]ι.85 αυδ πηι κα, ξαϊ δε δηπόγιιι. ϊοάο- 
ΤῸΒ : Ὄ) τε Λακωνικὸς καὶ Βοιωτικὸς κληϑεὶς «πόλεμος κατελύϑη, «σλείω 

μείνας ἐτῶν πέντε, τὴν ἀρχὴν λαδὼν ἀπὸ τῶν Λευχτρικῶν. ΑΟΟΌΓΑΕΣ 

ἤπιος, Ῥγωϊίατη Τοαδιτίσιπι 6, Ηεοαιοπ οηΐ8, ἰπϊεἶο ἐγαΐ δηπὶ 2. 

ΟἸγπρ. τοζ. Ηξο δυίομη Ραχ ΟἹ. 103. ἅπποὸ ποη 2. ἔδᾷ. 4. ϑεὰ 
οἷα ροίξ Ἡξεοαϊοπηθαοπεπι, αἴ 6 Ῥαοῖβ σταᾶϊθιιθ, αιιο8 γϑσθ Πα  Πητι8, 

ἀρραγεῖ, ᾿ππὸ ροζίυβ, υἱἱ νἱἀετατ,δαυοητὶ, ας ποχ ἀπηὴο Χοηο- 
Ῥῃοπίεο 47. Ῥτόθαᾶγο οοπαϑίπηαγ, Ηπουΐαυς ἐγρὸ σα!οα ποξεὶ 

(αιὶθ8 δοσαγαί! [απέ, 

Αὰ Βυης εὐπάσπι ΡοῦτῸ ἀππαπὶ ἤρεόϊαπε πονὰ {Π|ὰ ἃ Ποηγῆο 

7αυπίοτο τα ΤιασοΔασηηοη 8 χα, ἀτιος, αἱ νἱἀϊτην5, ΤΙ πγοοτγαῖε, 
αὐ, οαπὶ 1υποοἀδεπηοηΐοϑ ἴῃ 86 }]αὔα ἐχρυρπαηάα 7ιν ἴδηι, ἀουηιπὶ 

τονοτία (ὰητ, 8} }αΠὰ ργοϊηάς ἀπηὶ ἰηἰτο ὀχραρηαία, αἱ ἀπηὶ ἔπο 
Ῥαχ ἐμπετγίε, εἰἴα τι Τασοάδεπιοη 8, {Π]ἴγὰ αἰ Πουτὶ ποι ροῦιπι αὐχὶ- 
Ἰΐα Πίοην πὲ ἠμηίοτίβ ἰηἰεἶο τ, σὰπὴ νογαπι {ΠΠ|π|8 ἰαϊ εἰ π ἀπίς 
ἀππιπὴ ἤχετί τ, αυδπὶ δες ΔΈ ΧῚ Πα ΠΣ {{ογοη[ὩΓ, 



ΟΗΚΟΝΟΙΟΟΙΑ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΕΑ, Ιχχυῖ 

ΧΙΝΊ. Χοπορῃ. σαρίς Μαπγο 1. Ματί. 29. 1. Ρ. 4349. Υ. Ο. ψάτγγ, 389. 

δηῖς ἘΡ. ΟἾτ. νυ]ς, 366. ΟἹ, 103. 3, Ἱποῖρίε: Μετὰ δὲ ποῦσο οὐ ττολλῷ ὕφε- 

ρον, 1,. Υἱΐ. 6. 4. Π. 12. , 

Ῥαχ 1114 7ατη, 485 Ῥτΐογὶ ἀππὸ σοϑ]ας ἐαοϊίᾳ, αἱ ἀἰχὶ, οοπίδηῇι, 

Οποπ δυΐεμῃ ἢάς ἱπίεγροῆϊα, πεάαπι ἠυτεϊιγαπάο, πος ἅππὸ Τίνι 

νἱοϊαία εἴ, 8ε4 ροϊπετγίοτι εὐ 5 ἰαπέμτηπηοάο ρατίε, ἢ τεόϊε Ὠιοάο- 
τῦϑβ ἰατθα8 δἃ ἀππὰπὶ ΟἸΥΠΊρ. 4. τεϊα]ετῖι. ΝΝοντπη {οἸ]ΠἸοεῖ ΒΕ πὶ 

ἘΓΌΡΙ ἰηΐεῦ Ατοδᾶθβ εἰ ΕἼθοβ, Ἐ]εῖβ 1αἤοπεη,. δ] γε πάσα  θ1}8; ἢ. 12. 13. 

γεὶ Ατοδάμπι ΘχῸ θυ18. ἴῃ δα νεπάϊοαπάα ἐανθητίθαβ, Ιπλρ]ϊοαϊ 
ΒΕΙΠα τὰ ΠΠπ4 ΑἸμεπίθηεβ, απ 74 πὶ ἐγάηι Ατοϑάϊ!θι5 Τοοἱΐ ; εἰ [.4- 
Ὀὠράρευηοηΐοβ, 408 εἰΐαπι ἱρή ἐγαπὶ ΕἸθογατη. ΑἸϊοχαὶ ἱπίερτα ετγαΐ 

ΑἸΒοπϊοπἤϊιπιὶ ΤΠ δοεἀεεηοηἰογαιηηαε τη οἶα, ῬΓΙΟΓΕΠῚ ἘΓΡῸ Ατοᾶ- 
ἄυπι Εχρεάϊοποπὶ Πυι}ι18 8Πη1 ἔα ΠΣ ἀγ ἔγου, 

᾿ς ΣΙΜΊ. Χεπορῇ. σαερὶς ΕἸαρΡἢ. 1. Ματί. το. 3. Ρ. 4350. Υ. Ο. ψαττ. 390. 

Ι δηΐς Ερ. Οἤτ. νυΐξ. 364. ΟἹ. τος. 4, Ιποῖρὶε : Οἱ δ᾽ αὖ ᾿Αρκάδες πάλιν ποι 

ὥντα, ἄλλην. ἴω. Υἱϊ, Ο. 4. ἢ. 10. 

ΑἸϊὰὰ Βοος ἱπ Ἰοοο ἀεῆρπατε νἱἀείατ Χοπορθοη ΒΕ} ἱπιεἰαπι, εἰ 
ἄλλην τρατείαν, ἰ ἴάτη {ΟἰΠ1σεῖ πα! ΠἸτὰπιὶ ἀπίθα αἰ πη! Πότιπι σοπίοτρεϊο- 

τς φο, Ηκς επίπι σρατεία. Ουδῆ πἰπιίταπι ἰθεγηα ἱπιογοοετῖπε, 
ο΄ Ρχοίπάε δά {Π|8π ἀππὶ ΟἸγπιρίοὶ ραγίθπι, χυδε πο ἅππὸ Γ[υ]ΐᾶπο, 

ἱπιὸ εἰΐαπι Χοπορμοπίεθο, 4ὰ8. ἃ Ἄγε ἱποῖριῖ, ἱπουπεὶ, απ ρηδηάα 

εἴς, Πἰδεπίοτ τοϊα!οτῖπι. Εοάεπιηαε ῥγοϊπάς τεΐεγεπάππι ρου! πὰ 

{Π4, ἀὰο νἱδῖὶ ἴὰπὶ αὖ Ατοδάϊθυβ Γδοεάφοπιοηϊ, (ὐεγίς δππηὶΐ πη, 22. 
ΟἸγηιρ δα ϊ8 103. 4. ἰοίμπι ΒΕ! πὶ ἐς οεηΐεε Ὠιοάογιβ, Εἰ 

ο΄ δηΐεα 408} ἰηἶτεπὶ ᾿κἀ] ΟἸγτηρὶοὶ, εχ που Χεπορδοπίί8 ἰοοο ἔαΠῆῖς 
ΤΟΙ Πσίτωτ, 

Οαἴογαπι 40 ΟἹγπιρὶ 18 (φυοτιιπι πιθπγϊηϊξ ἤος δῆ πῸ ΧΕΠΟΡΠΟΠὨ) ἢ. 28. 
ὨΟΥᾺ8 ἱποῖριξ ἀπηυ8, εἰ πον ΟἸγπρίδάϊ8, Νβηῖρε ΟἹ. 104.1. 

τηεηΐς Τα] απὸ 7Τυ]ο, Ταπι Ριαίεθ, δάϊυτὶ δΌ ΕἸεογαπη Βοίιθυ8 

Ατοδάϊδυβ, ᾿υ4ο8. οὐταθαηι. Εαὰ σαυίᾳ ετγαῖ, στ ῥτὸ ἀνολυμπιάδι 

ΟἸγιηρίαἀεπ) ἤᾶπς Παθεγεηΐς ΕἸεὶ ; χυοὰ (ἸΠΠσοὲ 6 παπηογο ΟἸγτα- 

Ρίδάσπι 114πὶ ἐχρυηχοτγιηΐ. 

Ηος διυΐεπὶ ἀπποὸ Ὠυ}ι5 ΟἸγΤΡ. 104. 1. Ῥεϊορί 88. ἱπ ΑἸεχδη- 

ἄταν ῬΒεγόθαπι πα 8 εἰζ, ααεπὶ σαπὶ νἱοῖ ες, Ν Ἰξϊον ἰάθη οσου- 
θα, Νόοη χυϊάσπη τηθπηϊηϊε πηογί 5. 1118 Χοπορθοη, υοά ἴδηε 
ῃγϊγαη, ϑεά ταπηεῃ ααοπίατη ἀππὶ ςετίὶ ποῖα εξ, δά γεγαπὶ 4ἰ14- 

τα] Ὁ ἐο τηετηογαίαγι πὶ ΟἩτγοποϊορίαπι {4}! οπάδπι ἔδοϊεΐ, ἢ Ὠϊς 

ἈΠπ08 τεδὶς Παϊυδίαυτ, Οίδγναν!ς ἐγρὸ Ρ] υἱάτοῆυβ 13. ας Ρεῖο- 

ΡίάδΒ, αιια οεοϊάεγῖς ἰρίδ, Ὑγταππυμπηαας νἱοογιῖ, Βαβοίδγοβίδῃ. 

Τάδπι οδίδγνανις, εχ αι Ὑγγάπποβ, ἴῃ Οδάπιθα οσουραπάα, ἱπίοτ- 
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ἰχχνηὶ ΟΗΚΟΝΟΤΟΟΙᾺ ΧΕΝΘΟΡΗΟΝΤΈΕΆ. 

ξεοϊ εξ; [ἴα σταΐοβ ἴπ ΠΠὰπὶ ας Οἶνεβ ἴλοβ Ὑπεῦδηοβ, αἱ πη] ]ο 

ἀεῖποερβ. δὰ πιοτίοπι υΐχιις 8ππΠῸ ἤοποσε ἅππὰο σατο, νοὶ Βῳο- 

ἴατο 85, νεὶ Ῥγεέϊζαυγα ἱερῷ λόχα. Μετὰ {ππὶ: Οὐκ ἀνεπαύσαντο, 

καϑ' ἕκαςον ἐνιαυτὸν “χειροτονῶντες, ἀλλ᾽ ἢ τὸν ἱερὸν λόχον ἢ «τὰ σλεῖγα 

Βοιωταρχῶν ἄχρι τῆς τελευτῆς ἔπρατῖεν. [άθπη Βτπηαῖ, πιϊῃ8 ἰατηθῃ 

ἀϊπιηέϊε, ιοάοτιβ : ᾿Απὸ τῆς εἰς τὰς. Θήδας καϑόδου τῶν πολιτῶν; μέ- 

χρ' τῆς ἑαυτῷ τελευτῆς, Βοιωταρχῶν πάντα τὸν γχρόνον διετέλεσε, μηδενὸς 

ἄλλ8 τῶν πολυτῶν ταύτης ἠξιωμένε τῆς τιμῆς. 85 πεπιρα ἰοαχαϊ(υτ; 

αυδή (οἰυι5. ΞΒοβροίαγομίδ ἤόποτε ἔαογὶς ρεγξαπένιιβ. ϑεὰ πηθϊίοσα 
ἀοσυϊε ΒΡ] αἰάτοῆι8, α απο ἰπι6}} 1  πλῸ}5,.» Πομ πᾺ}]88. ΒαΗς 6} ἱπ ἱερῶ 
λόχε “(δε εἰἰ8π) ἱρίᾳ δῆπυδ ἔπεσ.) Ῥγοεξταγα νῖοθβ. Εἰ χαϊάσθτῃ 

ὉΠῸΠῚ ΔΠΠ. ΠῚ, 400 ποὸη Βοβοίαγοῃιβ ἔαετιῖ, (δὰ ἑερῷ ἀππίαχαίς λόχῳ 

Ῥτρίεξζαβ, Ῥεϊορί 445, ἰάθη ᾿ρίς ἀοοσυϊε Ρ] αἴατομ8,. ξαίβ]οπ {ΟΠ ἰσοὶ 

1Π|6πὶ 1, δορά δοπηοη 8, Ργο ἢ: Πιεαδιτιοῖ, Ηος ἃππὸ {ὰρετίοσϊθιιϑ 
αάϊίο, φοπῆςηϊ οπηπεϑ 14. Ηἰ δά ἀππο, αὰο ΤΎγαπΠο5 οσοὶ- 

αἷς Ρεϊορὶ 48, ἀππὰπι οοἠξοϊςης Χοπορδῃοπίεαπι ταπίατητποάο 46. 

ϑεά ἤυης δηπαπιὶ ςοτίς, εἰ αυϊάσηχ ρΡοϊπογίογοπι 1ΠΠ108 (85. σα ΠῚ 

ΟἹ. τοι. 1. ἅππὸ ΠσπΟυγΥοτ 1) Ῥατίθη πιογεὶ ἕᾶτὰ ἱπῆρηβ νἱτὶ δΠΠἢ- 
σοὶ ιοάογαβ. Ἐπ᾿ ἕανογε νἱἀθῖαν ΕΟ Ιρἢ8. 111 ΒοΙατῖβ, πιδ, ουτα 
Ὑγταπησπι ῬΒεγασαπη Ρεϊορί 488 ἀρρτεάογοίαγ, δρτιοίοθητ ἴα πὶ. Β]1ο- 
ἄἀοτοβ 'ᾳυδπιὶ ΡΙ αἴαγοῆυ8. Αἀπιοάθπι  οπὶπιὶ ἱπῆρπεπι {Π|8πὰ .81- 
᾿ς, ἱππυσπε νετῦα ῬΙυατοῖὶ : Περὶ ᾿ἐξόδον ὄντος, ὃ μὲν ἥλιος (ἴῃ - 

411) τἐξέλιπτεν, καὶ σκότος ἐν ἡμέρᾳ τὴν πόλιν ἔσχεν. Ἐξ ᾿πῆρποτα 

ἀὐρασηΐ δοςνογαμτι πιοίυ8. αἴαας ὀχροόϊαιῖϊο Ἰηῆρποπι ἱρίς 46- 

πἴαιο Ῥεϊορίάαβ, “αυποά ῥγορίετοα Οἰνιδι8 {18 Ρερογοετῖῖ, πε 
ὉΠΟῸ5 δοταπι, Ῥγδεῖου Ῥαιοοβ νοΐοηςβ, ἔδοῦτη ἀπχοτῖι, ΓΠοΠΙοσοτη 
Ῥοξίι8, ἃ αυϊθυβ νοοαδαίαγ, νἱγί 8. ρογίσα!απὶ (αδιζαγαθ, Εἴος 
δαΐθη ἀππὸ αηΐς Ἐροοδαπν ΟὨΥ ΠῚ τοοορίαπι 8964. Ταπὶϊ ΤΠ] Ἰὰ πὶ 
ἀϊς 13. Βογὰ πγαιαξπα ᾿ς. ἘδΙ ρῆπ Τα δ ᾽80118. ἴῃ Οτρροῖα πηδηΐς- 
(εἴδη, ἀοουΐξ τὰς Ασουβ Αἰσοπουλῖο πιά ϊοῦα8, αὐ οἰΐαπι φα]οα] 

Ιαθόγετι ἐπ {δ Πιΐερὶς, ϑιιρουιοσγὶβ ἀπηὶ πος πιρηΐδ Πα πῖο, πὸὸ 
Τα ο, πες Αὐρυΐο, ὉΠ]απὶ Ταὶς, αα ὙΠΟ 8. νἱάοτὶ ρος, ἰάθπι 
ἀοσυΐε Αὐλΐσαθ, Μεπῆθυβ δυϊοπὶ νοὶ τῶν νοὶ σὰς τείρομάογε ἐς: 
ἄφιη Ταιυιϊπατὶβ Ἐπ  ἐρίο5, ἀθυιοηγαν!ε ῬιοΙοπγθοιιβ, ΟΝ δυύθηι ἀς 
τσ ! που ροΥἶ8 πη οἰγὶ αἰΐψαα ἘΠ ρΠ ρτοράϊδνα ἰηις}] ρὶ ροῆιπέ, 
οδῆαι αππὶ τεπυροίξαβ, γορυϑ θ6 110 πογοπα 8. ργουία8. ἰπ’άοηφα, Εος 
ἐΥρῸ ἀηηὸ οὐπάοιῃ Ῥεϊορί ἀο (αἰ ἴς, νον  Ππλ ]Π πλα πη, οῖ, Ἐανοῖ Ὠϊο- 
ἄοτο ἐογήίαη Βυΐοθίαθ, Εἰς δηΐπὶ αὰ ἀπηὰπὶ ΟἸγρ. τοά. α, ἰϊα 
μαθεῖ ; ΑἸεχαηάογ Ῥῃεναευβ ἀρποίοιιατ, θεά. νοχ 11 ΗΠ ἐτοηγμιὶ 
Τητεγρτοιθ : ἀρποίοίτατ, οἱ Θτγασα ἐγνωρίζετο νεὶ ἰγνωρίσϑη, ἴθερς 

πὰ Π|οσ ἀρροπαπίων ἀπηοβ, ααΐθυθ ἰηρη δ δἰ! αἱ δογα πὶ οαἤι8 



β ΟΗΕΟΝΟΙΟΟΙΑ ΧΕΝΟΡΗΟΝΎΞΕΑ. ᾿χχὶχ 

ἐρόπεαῖς, αὶ ἀπηῖβ {!Ὰ8Δόππ πηεπηογαπίαγ, ΨοΙα ἐγρο, ἱ (Α]]οσ, 

"Έυαδδίαβ, πος ἀππο ὑὐταπηθπν ῬΒεγααπι τισί δυπάϊ Ῥεϊορίἄα υἱ- 
εὅιοτία ἴῃ οτάϊπεπι δα 1ξ τεἀφέταπι, ΠΠθεγαῖῖβ δ ΠΠΠῸ8. Ἰυρο ὙΒεῖα- 
»Ἰἴδ "Οἰν ταεῖθυβθ. Τα πίπιγαπι οἱ ἀείποερβ ῬΠεγοθαβ ἔπετὶε ἴάπ- 
᾿ξαπητηοᾶο, Ποη ἰΐθτη ὙΠΕΠΆ 185 ταγός. δὶς ἰϊδαὰὺς εἴίατη τρίς Ρεῖο- 
τρίἀαῖη “δος ἀππο οεοϊἀϊῆς {πρροΐίμετίς, Νίες επὶπι σεγίς αὰ 1 ἸΕΙῺ ΠῚ 
τΑἸχασάτὶ ῬΠεγαὶ πδο σοπηπιοάς τόξεττι ροίϊεταπί, οὐπη ἔποτῖς ἰγ- 
“Τα εἶ 8 Π| 8. Βὸς Δπποὸ δυσί εἰΐαην ἀππῖ8 ἀπιαυΐοτ, Ἀεέϊα Πδες 
4 παδσενυπι, ἢ ἀε ργα!ο τεδυίαας “πη ΑἸεχαπάγαπη ρείεῖ5. 1π|6}}}- 
βραηϊαγ, ᾿ΑΙΙο αἱ Ἐκρεάϊεοη 8. ̓ηἰ τη δὰ ἀππὰπι ροιίι8 ΟἸΥ ΤΡ. 
153. 4. τοίθγδηδυπι αγοϊίτοσ, ϑεὰ οπηηῖπο ἀεῇπεηίειη, Ἐυΐς 

Ἰδηΐηι Ῥταάϊξια ᾿οὐηνεπίεραι ἘΡΙρῆβ, Ναπιὶ ἀηπὰβ Ατομοῃιῖουϑ 

(ἄυο. αἰβἰηῤιιππίν ἱπνίσετη ἀραὰ Ῥιοάοταπη ἀππὶ ΟἸγπηρίδάππὶ 
ἸΑὈεπί68) αὶ ρτίπιιβ πυπιεγαδαίυν ΟἹ, 104. ἃ ἀϊς {011} ΤΠ ΔΗ 1 5. 

«δοδρίε, αὐ εἰ ποτ. Τά υ115 οοἹ Πρ τατ, Τάσυς Ἰϊαπάς νέτατῃ ξαϊἴςε 

80} ΠΡ  πτύθ, Ἧς ἐπὶπη ἀοοεῖ, αυὶ δἰϊαπὶ σεεΐεγα, Ῥ] υϊδγοἢ 8, ΠΊΟΧ 

ὉΌῚ τεάϊ ει 4 Ἰεραίίοης δὰ Ῥετγίαβ, ἴῃ ΑἸεχαπάγαπι ὑγγαη πὰ πὶ 

-αὐΠ πὶ εἴε Ρεϊορίάατη. Ἐπ νεῖθα : Πυνϑανόμεναι Πελοπίδαν ἐπανή- 

μοῖν, αἱ “πόλεις! ΕΥ̓ΘῪΣ ᾿ἐπρέσξευον εἰς Θἥξας, αἰτούμεναν δύναμιν καὶ 

-βῥάτηψὸν ἐκεῖνον. "αξὲπι. σετὶς οἰρίαπι Οτεοογαπι, δ ᾿Ἀτίαχεγχε 
ο΄ «Ὁ ξδιογε: σοάϊοῖι, ὦ ἀἤηατηι ΟΥ̓ πυρὶ αἀ 8. ρτεθοράθηςβ 103..9. τεῖα- 

ἀκ, ἂξ υἱάϊτηυ, ΘΙ οάοτιιβ, Ἐπ: αυϊάεπη ροξ Θεϊπαυσππίατη ἴπ- 
«ἰδσστατη ἃ Ῥγοϊίο Ἰυεὰ διτίοο. Ἔχις Θυϊηφάεππίαπι ΠἸυἀ Ἠδεσά- 
“Τοτηδισομὶβ 6, "δππὶ Π8 ΟἸγτὴρ. τεττ], Θυοά εὐρὸ Θυϊπαθεη- 

ο΄ ππΐυπη ἡαρδνατῖτ,. δὰ τε! αὐᾶτη' ὁ] ἴδ πι: ἀηπὶ ᾿ρατίεμ γαῖ τεΐεγθη- 
τς -ἄσηι, ᾿ϑῖσ πεπιρε, δ αἰεδϊαπν ἀηπυῖν ΠΠὰπ|, οὐτη Ῥάχ' ᾿ρίᾳ υδίψυς 
ο΄ »τεοὶρετγεῖαν, οδηδαι, Ιάἄχας ἴδπς τὴαηὶ είϊοπι εἰξ αὶ νατ 8 Ραοίβ, 
᾿ς »Ῥοβαυδτῃ Πάτα" ἀεογενι ει Ρετία, σγεάϊθυ5. “Ργοϊπᾶς δπῖς {ΠΠ}π|81.. υἱῖ, ς, τ. 

“ἜΠΗ ηθηι νὶχ Ῥότεῖς τεάϊτε Ῥεϊορί 488, αυέπι Ἀδρὶ Ῥεγίδγαση οοπ- ἣ᾿ ἦ 4’ 
τἄδὲ Ἰοπρο οπιπίυτη Ἰεραίογαπν ἔα πε στα ππηοτη, Αἰαυὶ τενετῆι, 
οἴῃ Ῥαδῖϑ: ἱηθαπάοο  περοιῖο αἰἰε τα αὐπιοάμπ αἴης ἀϊπξίπατη ορε- 

᾿ς πΥβηγπᾶνανϊι, 885 Ῥτοῖπάς ΟΠ ετῖς, πε τποχ' ἐχρει 8 ἃ ΤἨςΠΔ}15 
«ἀαχ ποχ᾿ ἰαπιὲπ δ αα ἐχρεδἸοήεπ δοσίπρετε ροϊαετῖι, Εἴς ἴἴ4- 
ἸΦΌΦ βεςετίη!, π᾿ ἀππιϑ 1}16, αὰο τεάϊοτῖῖ, πηιαχῖπηλα ἐχ ρατία οἰαρίτιβ 

«Φαετὶτ, δηΐδα᾿ αυδπὶ Ἐχρεαϊτίοπὶ -ΠΘΠΆΠ 16. νασᾶτεῖ. 15. πεπῦρε 
ΒΠΠΌ8. ΧΕΠΟΡΠοη ἴθι, οὐ] Ὁ.8 Ρ418 ῬΥΙΟΥ π᾿ ἀππαπν ΟἸγτρ δ 5 ἴετ- 
ἐπίαπι,, ροϊογίον ἰπ “ἀσδτέαπι ἱπουγγεθαῖ, ϑθαυθητ 5. 3πη: Χεπο- 
ῬῬΠοπτεὶ. βατίθ Ῥεϊοτι, αὔδα δὰ᾿ ἀππατη ΟἸγτηρ δ 5 ἐρεξϊαθαϊ υαγ- 

ἀπην ἀοΠηξπιὲτο; ἘΧΡΘαΙ ἰοπεηι Τα εριῖ, αὐ νἱάϊπνὰβ. Ῥτίπηο "πὶ- 

ταϊτασγη, 40 ναοᾶνὶὶ, ροίϊξ τεἀϊτατη, Ἄετα. Ιάαας ἵάπε ῥῬοϊϊι5 νἱάς- 

ἰὰγ τοῆατὶ ῬΙυϊΑγοἢυ5, πιοχ ἩΠπππὶ ροϊτα5 ἀποοπὶ α ΤῊς8}18 ἐχρείϊ- 

ΕΟ 

ιΣ 

ἱὰ 
ἢ 

ν᾿ ι : 
: 



Ιχχχ ΟΗΚΟΝΟΙΌΘΟΙΑ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΒΑ. 

ἔμπι, αυᾶτη αποὰ ΑἸεχαπάγαπ) τπῆοχ ἔπογις ἀροτγεῆιιθ, ϑ8ι:ς αἰΐῃβ 

᾿βαοτῖς οροτγίεϊ δηπιι8, 400 ἱερῷ λόχου ἰαῃ!απητηοάο Ργροξετιιβ ἔπεσε 
Ρεϊορί 48. Νίες ἔαπε υπίοδηι Ῥγίεξιαγαπι ἰος Βαβροίαγο 8 (18 

σοπηπηοάς ροΐαϊξ ὀρροόπογα Ρ] αἴδγομιιβ. (Οὐηνεηϊξ ΡόΥῦτο οἰὰπὶ ΠΪ8 
ποῆιτιβ Πυροιῃθῆθιιβ ἰεπηρογὶβ εἴϊατη (δα θη 5 ταῖϊο, ΕΠ ἐπίστῃ ἰά 

Υἱο ἢ πὶ σοτία πη, ποη (0]4πὶ {|| 8πὶ Ρεϊορίάες νἱξτοτίαηι, εὰ εἰ δ] άπ 

114π|, 4ιδπὶ 4}118 ἀμοῖθι8 δάθριϊ πὶ ὙΠΕθδηὶ, εἴ, φαδ ἰδαποθαΐαγ 

αἰταπηαας, Ῥασαπι, ΕΡραπιϊποπάς ροϊτγεπια ἰῃ Ρεϊοροηπείιμη Εχρο- 

ἀϊίοπε ἔπε αἀπεϊχυΐογεβ Ναπὶ ἱπίογ δῖα Ἐραπηϊποηάδε δαχὶ!α, 

Ο, 5. π. 4. εἰϊαπὶ Τγγαηπὶ ῬΏΘγοοὶ ΠΟΠΠῸ]] Ἰορίπυαβ, 4αἱ πῸ}]8. απῖδα πϊτἴοτε 

π, 34. 

Ππι 35. 

π, 16, 

ῃ, 38. 

ἢ, 40. 

{ο]εθαΐ, φιιαπ) Ῥαᾷος 1114, Ῥαοϊίχυς σοπάϊτἸοπιθ8, δὰ δυχί!α τηϊῇ- 

τεπἀα οσοδέϊιι8 ἰεπογείασ, Ηδς δὐυΐοπὶ Ἐχροάϊτῖο Τδαιθητ5. ογαΐ 

Δηηϊ, αἴ 10] οἷεπάδηγιβ, (εγίς ῥτὸ ἐξηιθηζϊα (δ᾽ ἴε πὶ ΧΕπορμοπίΐβ. 

ΧΙ, Χεπορῃ. οαρὶς Μυπγοῆ. 1. Αργ. 6. }8]. Ῥεῖ. 4351. ΝΟ, ψατγγ. 301. 
δηῖς ΕΡ. ΟἾτγ. νυὶξ. 363. ΟἸγπιρ. τοφ. ἢ, Ιποὶρὶξ : Χρωμένων δὲ σοῖς ἱεροῖς 
χρήμασι. Ἱ,. νἱὶ, ο. 4. ἢ. 33. 

Ηος ἱπ ἴοοο πα} ]} πὶ εἷξ ᾿πἰ {πη} ἀπηὶ τηδηϊξεζιπη. [Ιίδααα οοη- 

7εδυτίβ ἀρεπάνπι, αἴ αυαπι ῥτοχίπις δὰ δηπὶ ἱπίτϊαπι δοοοάαπγαβ.. 

78π ρα πιτεδαὶ Ατοδάθβ ϑδογ]ερὶ!, [πὶ δα Ῥάσεπὶ οὰπὶ ΕἾεἰ5 'πο}}- 
παρδηΐ, ουπὶ βΔοσι]ορὶϊ ραγιϊοῖρ68 11105 ἴῃ δἀνετγίαβ ἑαδλίοη 8 ἀἰσεν- 

Ῥεγεηΐ, πιείιιθηΐεβ8. {01 }ΠἸσεῖ, πὸ (Π᾿ ἴθ ἀπὰπὶ σοδ]οίσοτοη!) ρα πδπι 

ἱρῆ ἀαγεπὶ Οοποῖ! τοοοο {ΗΤαρ 8, αᾶ πὶ ππογοραπίαγ, Ῥαοὶ ἘΓΡῸ 

οὐπὶ Ἐ]εῖὶβ οὐαθαηί, 4] ογαπὶ ΠὈΪ ἱρη8 σοπίοι! δα πη ]Ε1, τηοχηὰς 
Ῥυπίεπαϊ ἤαρὶτ, Ηος δυΐεπι γι βοϊα πὶ, ἢς, Ρτὸ νοι 8 Πιῖ8, ΠῸΠ 

Ῥτοοράογεῖ ; πηοηφηΐ ργίογοα ΤΏ ΡΆΠπΟβ8, οἰ Εχρϑαϊοποηι Γαΐοῖρο- 
τεηΐ, ρογι συ! απὶ οἵϊε, πὸ ταταβ Ατοδάςβ οαπὶ 1 Δορἀδοτηοη 8 Ἰ.Πρ6- 

τεπίστ, ϑυδάοηϊ 4111 πηϊοπᾶοβ 'π Βαροϊϊαπιὶ ἰεραίοβ, αὶ τηοπε- 
τόπι ὙΠοθΔηΟβ, πὸ ἀγπηαι! ἴῃ Ατοδάΐαπι νεηἰγεηῖ, Ππἰ ἢ νοσατοηζαγ, 

Ῥαχ εγρὸ ῥτοσάϊ οὐτὴ Ε]οῖθ, αὐ εἰΐατη Τερθαίδγα πηι, ἰππιο ΤῊς- 
Ὀδηὶ εἰἰαπι Ργοίςἐιὶ, αὶ Τροαϊαγαπι ργοἢάϊο ρτθοτγαῖ, ᾿πγο) υταηᾶο 
Τδποϊτοτ, ϑε, ῥτγοοοάθηϊς ὙΠεθαπογαπι ἀρραγαῖα, ἴῃ ΟΑΓΟΟΓΘΙῚ 

οοῃ ϊοϊαπἴμν Ῥαοὶθ Αὐδζοτοβ, ποχ αὰΐεπι ἀἰπι ἰππίων, ἰμτογρο Δ η- 

τἰθὰ8 Μαηιίηςῖβ, 8ϑεὰ οὰηὶ πἰ Β]Οπλΐ 8. (ς νοηϊυταη πιοποιεῖ 
Ο, 5. πι1,3, Ερανηϊποηάαβ, Ἔχογοῖτ8. σοηίοτὶ δταν οομητηπηΐ, Ατοδάσπι, ΕἸςο- 

ΤΠΙ, ΔΟΒρογα πη, Ἰυβοςἀρετηοπίογαπι, οἴΐαπι ΑἸΒοηϊοη πὶ, ορεγα, 

αἱ σανοτγοῖ, πὸ αυἱὰ Ῥοϊοροπηρίαβ ἀειτί πηοπεὶ οαροτοῖ, Ηογαπὶ 

Ρεγδαις ἰπίον ἡ ον Πυἀ, αυοὰ ἀππὸ ΟἸγπιρί δα ἷ8 το. α. ἐχουηΐς 
εαρὶς, ῥτγοχίπηυσηαις αυοὰ ἰηΐνῖς δῆηο οὐαίάςηι ΟἸγπιρία 8. 2, 
Θπ τον ἀοπηρφηίε, 



ἀδικίαν, εὐ δῆ Ὶ ΝΑ 

ΟΗΠΚΟΝΟΙΟΘΟΙΔ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΕΑ, Ιχχχὶ 

ΧΙΙΧ. Χεπορῇ. οοαρὶς ΕἸαρῃ. τ. Ματί. 27. ". Ῥ. 4352. Υ. Ο. ατγ. 392. δηῖς 
Ἐρ. Οἴγ. νυἱρ. 362. ΟἹ. τοι. 2, Ἱποίρίε : Ἔν ὅσῳ δὲ ταῦτ᾽ ἐπράςετο, Ἔπα- 

μινώνδας. 1.. Υἱϊ, 6. 5. Ὦ, 4. 

ΝΙαπιεγαὶ αχυϊάεπι, ἐδίεοσ, ᾿ιοάογιιβ ἀπποὸβ ροίϊ ΤὨυογ ἀϊάεπι 
᾿ Σοπορδοπίίβ ἀυπίαχαϊ 48, Ἀεξῖς πἰπλίγαπι 1116, αι ΡῈ ἅπηο8 

ΟἸγπιρίαάιπι οαἰσυϊαπι ἱπῆίταϊς, Τοιάοπι ἐπὶπι τείροηάεπε δοσι- 
ταῖϊβιπιε Ὁ ΟἹ, 92. 2. δὰ ΟἸγπρ. 1ο4. 2. Ηος επίπι 2. ΟἹ γπι- 
Ρἰδάϊ8 μυ}8 δηπὸ ῥγω! υπὶ δὰ Μαπίίπεαπι, εἰ 4υϊάεπι τεέϊε, ἢα- 
ταῖς Πιοάογαβ. ϑ8εὰ ἢοο ἀππὸ ΟἸγπρίοο ἐχεὰηΐθ, σὰ ΠΊ ΠΟΥνῸΒ ἰΠῖ- 

τοὶ Δηπὺ8 ἃ εγτα πόνο οεηΐδπάπ8, σοπερὶ 114 Ν έζοτῖα, Ηροο ΠῸ8 

ἀοςεῖ ΡΙυΐατοθιι8, ΟΠ 12. 8 ΓΓΠΟΡ ΠΟΥΙΟΠ15 1ΠΠ1π|8 νἹόϊοτιος Μδπί1- ΡΙατάτομας 

πιο ποηηΐῃο ἴΔογπὶ δας ἰοαίωγ, 48. (Ὸο118 το! Ἰα 18. ν᾽ δ} 18, ἱρῇ τσ παρ 
101 νἱοετίηΐ, φαοά εγαὶ ίδπε ἄς μας τρίβ νἱέϊοτϊα (Χεπορμοπηίς ἱρίο 
το) γε ηπηαπη. Ῥατβ 116 ροίϊεγίου ἀϊεὶ Ατεσδο, 4φὰα Ρυρπαΐα πηι 
εἴϊ, οὰπὶ πὶ} ΤᾺ] 14πὶ ἀἰς σοπουτγγοθαΐ 27. αὐ 6 ποίϊτὶ8 φο Πρ τΓ 

ὙΤΑΡυ}15. Ηος εγροὸ ὕεγε Ῥεϊοροηπείαπι ἱπρτοῆμβ εἰ ἘΡαπιὶποι- 

ἀ445, εἰ Βυσυίαυς ΗΠ Πϊοτίαπὶ ρεγάνιχις ΧἜπορῆοη. ΟἿ δυΐεπι 1114πὶ 

τεὐά!ς ρα ρπαηᾶὶ οδυΐαπι Χοπορθοη, αιοά {0]]Ἰσεῖ ρτωνιάογις Ερα- 

ταϊποπάαβ, ὅτι ὀλίγων ἡμερῶν ἀνάγκη ἔσοιτο ἀπιέναι, διὰ τὸ ἐξήκειν τῇ π΄ 18, 

φσρατείᾳ τὸν χρόνον) Νἥαο Θπὶτῃ] ἴδγα δγαΐ σγϑθιι8 βΈγε 8 ἤδδο δηηὶ 

ἰεπιρεῖϊαβ πιεηῇδβ ϑο γγῃορῃογίοηΐβ, Νες Ὀγονὶ εχίταγα ογαὶ 1{Π1π|8 

Βαροίαγοῃϊα, αυᾶπι ὈγαπΊΑ] ἀδηηπὶ 801 Π|{|0Ὸ ἰγαάοπάδτη ἀοουϊέ 

ΡΙαΐάγομιβ. ΝΠ ἐοτίε πηράϊο ἔραῖϊο ἀπηὶ ᾿πιτίτιπὶ {Πρ σα πη πο- 
ναῖε ὙΠεΡραποβ. ϑεα ρεγερτὶηβ ΕΧρϑα! ἸΟπΙθι18 το πΊριι8 ἔδρα ρῥγθ- 

τς οΠρῆπε ἀοπηῖποβ, οεἰΐδπι απίθα αυδτηι Ἔχίγοηὶ ΖΕ ιν, 14π| πὸ8 ἀο- 
| οαἱξ Χοπορμοη ἰπ Αὐχ} 8. ἃ ΠΙοηγῆο ἱγγάππο αἴτοχφὰς πη ΉΠΠ8. 

Οεγίς νἱέϊοτίαπι Ατομί απ, ἀῆπὸ Χεπορμοηίεο 44. ΟἸγπρῖοο 
ΔΠΠΟ ῥτίογὶ δπρπανίηγιβ, Αυέϊοτε Ὠϊοάογσο, Εἰ ἰαπιεπ ἰππο, αἷϊ 

Χοπορδοη, ἰπ τεάϊξα ας Το γῆϊ ἄποεπι ΟἸΠάΔπη, ὅτε ἐξήκοι αὐὖ- Ο, τ. ἡ. τ. 
ΤΠ τῷ ὃ χρόνος, ὃς ἣν εἰρημένος παραμένειν. ἘΠῚ ἐπὶ πη ἴλης πος Ἔχε ΠΡ  α ΠῚ 
ο΄ ΔΡΡΟΠΙΕΜ πὰ πι. 



ΠΥ Δ, ἰὴ ὉΕῚ 
τἀ πϑ οι, 

ΣΝ 
Εν 



σουπΆ 

ΒΕΟΟΝΌ. ΕΡΙΤΟΒΙΒ 

ΙΝ 

ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒ 

ΗΙΘΤΟΒΙΑΜ ΘΒΖΟΑΜ. 

5.2 





ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ 

ΕΛΛΗΝΊΙΚΩ͂Ν ΙΣΤΟΡΙΩΝ 

ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ. 

ΚΕΦ. Α. 

Μετὰ δὲ ταῦτα, οὐ πολλαὶς ἡμέραις ὕςερον, ἤλϑεν ἐξ ΟἹ. 92. 

᾿Αϑηνῶν Θυμοχώρης, ναῦς ἔχων ὀλίγατ' καὶ εὐθὺς ἐναυ- ἢ: 

μάχησαν αὖϑις Λακεδαιμόνιοι καὶ ᾿Αϑηναῖοι, ἐνίκησαν 

δὲ Λακεδαιμόνιοι, ἡγεμένε Ἡγησανδοίδου. Μετ᾿ ὀλίγον 2 
δὲ τότων Δωριεὺς ὁ Διαγόρε ἐκ Ῥόδου ἐς  λλήσποντον 

εἰσέπλει, , ἀρχομένε χειμῶνος, τέδίαρσι καὶ δέκα ναυσὶν, 
ἅμα. ἡμέρα. κατιδὼν δὲ ὁ τῶν ᾿Αϑηναίων ἡ ἡμεροσκόπος Ἀ 

ἐσήμανε τοῖς σρατηγᾶῖς. οἱ δὲ ἀ ἀνηγάγοντο ἐπ᾽ αὐτὸν εἴ- 

κοσι ναυσὶν, ὡς ὁ Δωριεὺς φυγὼν, πρὸς τὴν γῆν ἀνεξίξαξε 

8.1. ὕφξερον. Ῥοβαυδηι πεπηρε Μίη- 
ἄαγὰβ ἃ ΤἬτγαίυ θᾺ]0 εἰ ΤἬταίν]ο, Α- 
τῃεηϊεηἤωυτα ἀπο υβ, ἰητεῦ ϑεῖαπι 
εἰ Αργάυπι Πᾶς ἰρία βἴἶαϊε ἱπευπία 
ῬτΟο πᾶναϊ! νυἱξξὰβ ογαῖ, ἀξ χὰ. 
ΤΠυογάϊάε5 Τὰ Ὁ ἤπεπι ᾿ἰ τὶ οδὶαν! ἐχ- 
Ῥοίαϊε. 

ἤλϑεν. 90. εἰς τὸν Ἑλλήσαοντον. 

Θυμοχάρης. ΤΠαογαάϊαϊ {Ὀγ ΙΓ 
Θυμόχαρις. Αἴχὰς ἰτὰ ἐογι δτὰγ ἴπ 
τηδγρίης [ροηοὶ. Οετεγατη ἰάσεπι Πίο 

 Δείςθ οἰαἢηῆς ἀὰχ νεγα Πα ]08 ἀπηὶ ἃὉ 
Ἑυδοθαπι βτανὶ ρυοο ο νἱξὲιβ ογαῖ ἃ Ὁ 
εοάετο ἰἰὸ Ἡερείδη τ άα, γιὰ ΤὭυ- 
ογά, νἱϊῖ. ος. 

8. 2. Δωριεὺς-τφέφίαρσι καὶ δέκα ν. 
Ηῖς Ῥοτῖοας Ἐποάϊας οἱϊπι Αἰῃεηϊ- 
εἐπῆυτη ορεῖὰ ἃ Ἐποαϊ5 ραιτία ἐχ- 
ῬΟΠῸΝ σοηιαϊεταὶ {δ ἴῃ τα] απ δά 

Ἁ 

ΤΒυτῖοβ. Ψεέγατη ουπὶ ἘΠΟΑΙΙ ὉΡ Α- 
τηςπὶεπῆθαπ, ΡοΙ͂ οαάετῃ ΠΠἸατη 5] οὰ- 
Ιατη, δά 1δοθἀξοτηοηΐοβ ἀείεοϊ ἥξης : 
τὰπι οἰνὶτατὶ (88 γεοοπο  Πδτα5 εξ νὶ- 
ἀείυγσ. Θυᾶτε ποῆϊο ἴοοο ε Ἐποάο 
πᾶνίραν!ς δὰ ορεπὶ ἐεγεπάδτη Γδοο- 
ἀφοσηοη 5. Νανεϑβ νεσο, 4086 Ηΐς οοτη- 
Τηετηουδηςοσ, ἢ ΟΠ ΟΠΊΠΕ5, οδτγῖα 
Ρέτεθαας νἱάεπίαγ ας ΤΠατογαγα. 
Ναυη θοτίεὰβ ποῖ πιοάο ἰπέγα ο. δ. 
8. το. εἴ ἃρ. Ἑπυοσγά, |ἰὉ. 8. ἀϊοίτωτς 
ὙΒΌΠΙ5. πανὶ θὰ5 ῥτθοίεδϊοβ ἢ νεγαπὰ 
ετίατη Ποάοτγιβ ϑ᾽ συ ]5 χἰϊϊ. 4.5. Ὁ] 
Βδης ἐχρεάϊτοηεπα Πᾶν ΆΪΕΠῚ Ρἰατῖθυ5 
ΦὨδτγαν ῖ, Θὰ πῃ νοσᾶῖ ναύαρχον τῶν ἐξ 
Ἰσαλίας τρ Οοπῇ. Μευτῆϊ ἈΠο- 
ἀὰβ ἱ. 22. “ΖΡοα ψεγῦᾶ μετ᾽ ὀλίγον 
Καρρεη ἰηΐεγὶι ὕφερον. 



ΕῚ 

2 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΘ ΗΕΙΓΕΝΙΟ. 

Ἂς Σ ὉΨ ΄ ε Ψ» : Νὰ φὰς ἢ ᾿ Ἂς 
βτῶς εαὐτδ τριήρεις, ὡς ἥνοιγε, περὶ τὸ Ῥοίτειον. εγγυς 

πε . 
᾿ “΄ φῳ εἰ 7 5 ͵ » ἕ »Ἥ »" 

δὲ γενομένων τῶν ᾿Αϑηναίων, ἐμάχοντο ἀπό τε τῶν νεῶν 

αὶ τῆς γῆς, μέχρις οἱ ̓Αϑηναῖοι ἀπέπλευσαν ἐς Μάδυτον 
ἀπρὸς τὸ ὥλλο φρατόπεδον, δδὲν τοράξαντες. Μίνδαρος δὲ 
κατιδὼν τὴν μώχην, ἐν Ἰλίῳ ϑύων τῇ ̓ Αϑηνῷ, ἐξοήϑει 

᾿ ἐπὶ τὴν ϑάλωῆαν" καὶ καθελκύσας τὰς ἑαυτῷ τριήρεις, 
3 ΄ ε » Ἂν 

δ ἀπέπλει, ὅπως ἀναλάξη τὰς μετὰ Δωριέως. οἱ δὲ 

᾿Αϑηναῖοι, ἀντανωγόμενοι ἐναυμάχησαν «περὶ "Αζυδὸν 
Ν Ν 3... Ρ' 7 ᾽ ς »: Ν “ Ν 

κατὼ τὴν ἠϊόνω, μέχρι δείλης ἐξ, ἑωϑινδ. καὶ τὼ μὲν νι- 

ἤνοιγε. Ἰιεοποϊανϊας. νος σοττιρὶ 
ἤνοιξε, φαοπίατηῃ ἱπέγα ο. 5. 8. 13.Ἰάρῃ ὦ 
τοτηρὺβ δά ίθεδῖασ, Αἵ ἔγα τα : πὰπὶ 
6. 21. φαοαὰς εἰ ὡς ἤνοιγον. Ζ. Ν᾽ ετθὶ 
ἀνοίγειν τπιοιτΙοΠο τα ἴῃ πος ἰοοο δὲ ἀπο- 
Ὅὰ5 ἤγα  Π τ]5 ἱπῆγα ο. 5.13. εἴς, 6.21. 
᾿ {ε ἰαϊεῖατ ῥτὸ πιοάϑία (μα 
Μοπαβ ; Ταϊριοαῖαγ ἰάτηθη τα ἀἰϊοὶ, αἱ 

. ἀδεης ἀϊσαϊογ πϑυΐδο ἀροτῖτε ἰοουτη, 
4αεπι Ῥτοοῦϊ οοπίριοἴαηι, εἴ σοπέγα 
οορσαϊίατε, 4αἱ ταπάθπι ἐχ οου 5 πᾶ- 
νἱκαηπτίαπι ἐναηείοϊς : ἰασἀδταιε οδηὶ 
πὰ τοπὶ [ητερτ. Ψιγρὶ ἢ ἀξ πεὶά. ἢ. 
291. Αἴαιε ἐχ δο ποιίοῃς Ἔχρ ἰσᾶγα 
-οοηδίυ5 οἴ ἰΙοςοβ Χεπορῃοηίθος ἱπάϊ- 
οαἴοβ, Θυεῖ ἀείηάς (δουϊα8 γαῖ 
Ζεαπίμ5, αἱ ὁχ εὐ ᾿ηάϊος νουθογάσα 
Χεπορποπίεογαπι τηδπυίοτρίο ἰητεὶ- 
Ἰεχὶ. “Ψεγασι ἐδῆςη ᾽απὶ Οἰἱπν νἰ αἰ . 
νἱάριαγ Γιεοποϊανί 5, 4αἱ πη νεγῆοπα 

(αἷς: νἱατα ΘΌΪ ἰπ αἰτα τα ἀρεγίγα, ἃ 
οοἰἷβ ἀγδιϊοτί 5 ἀνδάετς ἰπ Γρϑιοῆαβ 

τηᾶτγο, Ῥογρταῦ {οἰ Π θοὸς οατἱ ἀςθε- 
τὰ8, αὉἱ Οτροοὶ Ὀτονίτατε απὶὰβ νορὺὶ 
ἀεϊυηραηίατ, Ιοοὺ8. Ῥηποορθ, οχ 
αὺυο ποιῖο οἰατ ῆπὶς ἀρρᾶτοι νογθὶ, 
εἴ οδρ. 5. 8.1.3. δ] Αἰ ΠΘοἰοη [68 ἐτίτε- 
τὴςβ ἐχ ρογία Νοιὶὶ ἀεδασυηζ ἰῃ πλᾶ- 
το : καϑιλκύσανιες τὰς δ ραμα μουν 
σαν, ὡς ἵκαφος ἤνοιξιν, Νά 65. μεΐπχαπὶ 
ῃᾶνος. ἀεάυοὶ; ἀεϊηάς 6 ρου 8δη- 
ξυπίϊβ. εἰυδιαιδο. εἰ πλᾶτο ἰπιίγβηζοβ, 
ᾳυοά νετθο ἀνούγων Πιρηϊβοδίυτν, ἰῃ ἃ]- 
το ργονοδυηίασ, ΝΟ 5. Ὠἰο Ἰροὶ 
αἰϊσυΐαβ. τουγοι ὅς ρτορίηαοΐ το- 
ἐροδϊας σορίτατί 
τἰοπίς ἑυθςες πίε! κότα πιοάσπιὶ ἀίαυς 
ογάϊπαπι πανί πὶ αχ ροτία (ς ὀχροάὶ- 
φηείυπι οἱ ἰη αἰ τα πὶ ργονοξιαγαμα, δὶ- 
τ Πα οἱὲ ταϊτίο ἐστε! Ἰοςΐ ; σῶν δ᾽ 
ἐφορμάντων ὡς ἵκαφοι ἤνοιγον τάς τε ἀγ- 
κύνας ἀποκόπ)οντις καὶ ἰγοιφόμενοι ἐφοήϑων 

᾿σεταραγμένοι. 

τοῦς ̓  ἐπα {οτῖς5 ογα-, 

“ Ζ ΤΑΡΕ "͵.ι 

Νανεβ ἴθ δποποτὶβ 
αηίοβ ἰπ ροτῖα, νἱχ ἃπομογὶβ δ ίο - 
ἢς, ροβαυδηη πδιῖδϑε ἀοτγηϊοηῖος εν]- 
Εἰϊαγαπε Ἔχοῖταιὶ, Ἔχ ρβάϊγε ἴα δὲ νίαπι 
ἢδὶ αρετῖγα ἰῇ. δἰτὰπι ρεϊδροβ οοηδη- 
ἴὰγ ; αὰὸ ἕδδϊο ἀϊουπῖας ἀνώγεσθαι. 
Ῥρηΐᾳαδ Βοος ἴῃ ἰοοο, δὶ Ποπδιβ ἴῃ 
Ἡεἰϊείροπεασπι ἱπίγαγε οοπδῖαγ, [ ῖτο 
οοπήρϑδεὶς δανοτγίᾳγιογαπη. φανίθαβ ἀς 
μετ Ἰῖο ἀεεπϑβ εἰ ἀς νὶα ἀῤβεοξιεηβ, 
ὑ8 1. ρει τα ἢθὶ νίαται ἀρογαὶς ροὸῖ 8ῃ:- 
ΠΝ Ἰοοὶ, οἰγοαπυθεξειι γμξαμι 
Ὥδνο5 δὰ ᾿Ἰπ5. τογγαση ας ΔΡΡΟΪ 8 1 πὶ 
ταῖο οοἸϊοσᾶγε οι, ϑοι σοὶ Αἴῃ- 
Ὠἰθηΐο8. ἐχ ἱρίο Ἡςςροπίο οὐπίαμς 
ορρίαο Μαάγιο οδουτγαηὶ πανὶ 5 
οτοὶ Ἡρείροπιυπι ἱπεγαμειθαϑ : 
Ἦδ5 ἰρίταν τονογίο ἑαρίαπε, εἴ νἰχάσπι 
ἨἩεποίροπι “ἀπευβίαβ. οἰαδιδίθ. οἷτ- 
οὐπὶ Ἀσοεαπι ἢδδϊοηϊοβ δὰ τογγάτη 
ἀΡΡοαης, Πινοτίο ἔξηία Οἴοογο ΜΑ- 
ηἰ!, 8. ἀϊχὶτ, Ῥοπιρεοίαπν ἀρογαϊξ 
Ῥοηέαπι, αυΐα ᾿τὶ πλὰβ ἐπ δα τὰ ὀχοτγοὶ- 
τὰπὶ ἀσχοταῖ, αυϑῆ δηϊοα οἰδυα Π}. 
Ετ, Ῥογίαβ. ος. ποῖτο ἰῃ ἴοοο ἤσμγε 
δπιοιάδθδι: [δα ἰῃ ροϊοιίοτὶ ἰπῖςγ- 
ῬΓΟΙΔΘΆΓΩΓ φοίνενε. ᾿ 

φσὸ Ῥοίσμον. Ηξες γοῖθα [απῖ 
οορυϊδηάα οὐπὶ πρὸς σὴν γῆν ἀνεξίδαξε. 
Ὀίοάονιϑ ].}, πᾶτταῖ, Ποτίθαπ), ἤπλα]- 
δίᾳιιο τηλροϊταἀίηοση Οἰα 8. Ἀτιὶδδο 
οοη!ροχ σι, ἔαρι θὲ ̓ αγτάιπυπ,, ἰδ]- 
αὺς ΠΝ τ65 ἐχροίἶδ, Ἡρς τορὰρ- 
ῃδρκία ἤθη οἷξ : πᾶ λατάδηυβ. οἱ 
Ἀδπορῖουπι Τὰπτ Ἰοοα ἀὐἀγηούυπι νἱοὶ- 
πᾶ, Τμυογάϊαὶ (οτἰ θίταν ἹῬοΐσων: (οἀ 
᾿ἀρτος λο Ν ὑμήν φοηΐίφηΐα ϑιτα- 
Ῥουΐβ, διερθδηὶ ΒγΖ. οἵ δόσαν οοη- 
Πγμιδίυτ, , 

8..4. σὰ μὲν νυκώντων-εναυσίν. Ὠ]ο- 
, ἄοτυβ],.1, ἐπὶ σολὺν ὃν χρόνον ἰσόῤῥφαιος 
: ἣν ἡ μάχη διὰ σὴν ὑσιρξολὴν τῆρ σαφ᾿ 



ΤΠΒΕΒ 1. ΘΑΡ. 1. 3 ᾽ 

ον “σὰ ΦΆ “ γι... κ᾿ ἄνα ». 25... δ, 

κώντων, τὰ δὲ, γκωμένων, ἀν ἐπεισπ’λεϊ δυοῖν 
δώσ ὁκόσι 1 γαυσίν. Ἔντεῦϑεν δὲ φυγὴ τῶν ἹΠελοπον- 6 
νησίων ἐγένετο πρὸς τὴν "Αδυδον" καὶ ὁ Φαρνάξαζος παρ- 
εδοήϑει, καὶ ἐπεισξαίνων τῷ ἵππῳ ἐς τὴν ϑάλαξαν, 

μέχοι δυνατὰν ἥν, ἐμάχετο, κοὶ τῶς ἄλλοις τὸς αὑτῷ 
ἱππεῦσι καὶ τεζῶς παρεκελεύετο. ξυμφράξαντες δὲ7 

τὰς ναῦς οἱ Πελοποννήσιοι, καὶ παραταξάμενοι, πρὸς 

τῇ γῆ ἐμάχοντο. ᾿Αϑηναῖοι δὲ ἀπέπλευσαν, τριώκοντα 

ναῦς τῶν πολεμίων λαξόντες κενὰς, καὶ ἃς αὐτοὶ ἀπώ- 
λεσαν κομισάμενοι, ἐς Σησόν. Ἐντεῦθεν, πλὴν τετ- 8 

ταράκοντα νεῶν, ἄλλαι ἄλλη ὥχοντο ἐπ᾽ ἀργυρολογίαν 

ἔξω τοῦ Ἑ λλησπόντου" καὶ ὁ Θρασύλος ὃς, 
“ Ἄ. -“ 
εἰς ὧν τῶν 

σφατηγῶν, ἐς ̓ Αϑήνας ἔπλευσε, ταῦτω ἐξαγγελῶν, καὶ. 

σρατιᾶν καὶ ναῦς αἰτήσων. Μετὰ δὲ ταῦτα Τισσω- ὃ 

φέρης Ὁ ἦλθεν ἐς Ἑλλήσποντον' ἀφικόμενον δὲ παρ᾽ αὐ- 
τὸν μοι τριήρει ᾿Αλκιξιώδην, ξένιά τε καὶ δῶρα ἄγον- 

“ἀμφοτέροις φιλοτιμίας. μετὰ δὲ ταῦτα 
᾿Αλκιβιάδης ἐκ Σάμον όξως Ἴ 
νῃ μεσὰ νεῶν εἴκοσι. ϑεᾷ Ρ] υἰάτοῆ5 Δ]- 
οἰδίαά. 27. ἀς ἢυτῆετο πανίυτῃ Αἰοὶ- 
Ὀἱδάϊ5 οοπίςφητις οατη Χεπορθοηῖε. 

δ. 6. παρεξοήϑει. ΜΒ. Νδηει, ἐσε- 
δοήϑει. Οεξειεγαπι. ἐθ φαάσεπι τὰ νἱά. 
ἰηΐγα ἵν. 1. 32. 

8. γ. καὶ ἃς αὐτοὶ ἀπώλεσαν. Οοἱά- 
Βαρεηΐῃβ αὐσοὶ, Ἰην 8. ἰἰπσαδο ἰορὶ- 
Ῥυ5, τοίεσε δά Ῥεϊοροηπεῆοβ : ἤϑπη 
νετγίῖς, 1). Αἑάφη. φείίοη πωνῆσὰς ὠμραὶ 
παϊμπόη 30 δεῖ πμρεγίολξίε δολήγε, 
«υεἰοἦε ἀϊε Βεϊπάς φενία βίη ἠαέίεη, την 
ἤοῖ παρὸ ϑεμέμε.  Τιβοηοϊανὶιβ τεάαϊϊ, 
φιεηι ἀρ με Ὁαριεῖς παυλῤις, φμας σερό- 
γαρίς ὧὸ {ως πὶ ῥγω ϊο σογγμρεὶς εἴο. 
Ριγκἢθπηεπβ δαςε ΠῚ, γεσῥένγανς εἰ ἑαρ 
ἐἐ δε φμας ἐρ ἀπίεα ανπψεγανί. Ατηὶ- 
Βαὰπι αηε εἴ, αυᾶπάο εἰ Ὁ Βᾶ8 
ᾶνοϑ, 4085 Πα τοοαρεγαῆξ ἀϊσαπταγ, 
δια της - αἴταπη Ῥτο ἶο᾽ αἰΐααο ἴὰ- 
Ῥογίοτὶ, νεϊ ατὶ εο, χαρά οατα Μιπάδτο 
οοτλ τὰ. εταῖ, δὶ αυϊπἀεδοίτη ἃ- 
ταὶ βὰς εὔἶξ πασγαὶ Τπυογάϊάεβ ἢ ἀπ ἰπ 
Βοος. ἱρίο ργοϊο, αἱ ἀΐϊὰ ἀποὶρι τὶ 
Ματγῖε ραρπαΐατη εγατὸ Εογιαῇὶς ροβε- 

τίογ ταῖϊο ῥτεῖϊι, φαμα, τη Ά]Ποσ, 
ον ΡΙΌτΑγΟ Βα 1.} 4αϊ, Τέλος 

τηαυϊῖ, τῶν μὲν τριάκοντα 

λαδέμτω; ἀνασώσαντες δὲ τὰς αὑτῶν, 
σρόπαιον ἔφησαν. Ζ. Βτέντεν Ἀἱοάο- 
τὰ, ἅμα δ᾽ ἡμέρᾳ φάτε ναυάγια συνή- 
γάγον καὶ πρόπαιον ἔφησαν, 4188 [Ὁ]ἃ 
ἰπτογρυείατῖο νετὰ εἴ. Ργθίετθα Ὠϊο- 
ἀογὰβ ἀεοοη ἤᾶν68 Δ πα ῬΌΡΠΔΙ ἴογ- 
τείἔγοπη σᾶρῖδα8, γε ]υᾶ5 ΠΟ πηεπηοταῖ 
Ῥοξεᾶ οσἂρία8, εἴ τ ἢ Πἰ 5. π᾿ ἰεγγαπα 
Ἔὐτο ]β νου 8. 

8. 8. Θρασύλος. ΡΙἰΆτομο εἰ ΤΏυ- 
μην τοι δἰταν Θ 

[Ξένιά τε καὶ ὅδε ἄγοντα. 
ῥα ἄκος ἴτὰ νοτεῖς, αυδῇ δἰ εγαϊγατα 
ποῆθῃ ΠΟ ἃρποῦῆξι: ρα σιῆῆ γπισιθ. 
γα. Ατ Ταϊρίοἷο νᾶπᾶ εῆ. Ξένα 
Ὀεπο ᾿απρα ΠΥ ΟΌτη δώροις. Γποίδπ, 
ΔΙεχδηά. Τ᾿ ἰϊ, Ὑγειῆξη. Ρ.. 239. Ξέε- 
νίοις σε καὶ ταῖς ἄλλαις δωρεαῖς. Εε 
Ρ- 26ο. Ξένια καὶ δῶρα τυολλὰ πέμψας. 
ΛΙκταγατη βεπὰς ἀοηοτγαπη ἀθεττὶ ᾿.06- 
θαι πεοοίπιυάο Ποίρίεἴ!, ΔἸτεγαπι δά- Ὁ 
μυστπά φάνη: Ετε δῶρα εἰἴαπι παϊτεὶ, 

ξένια αθετε ἱρίε, αὶ ἀδε, 
Ἧ Α. νι αν 

Β2 
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τώ, ξυλλαξὼν εἷρξεν ἐν Σάρδεσι, φάσκων, κελεύειν βα- 

τοσιλέω πολεμὲνν ᾿Αϑηναίοις. ἡμέραις δὲ τριάκοντα 

ὕςερον ᾿Αλκιβιάδης ἐκ Σάρδεων μετὰ Μαωντιϑέου, τοῦ 
ε ᾽ ε 3 υῴτα δὲς ὃ ᾽ ΄ 

ἁλόντος ἐν Καρίο,, ἵππων εὐπορήσαντες, νυκτὸς ἀπέδρα- 
σὰν ἐς Κλαζομένας. Οἱ δ᾽ ἐν Σηφῷ ᾿Αϑηναῖοι, αἰ-- 

ΟΙ. 92 ξ. σϑόμενος Μίνδαρον πλεϊν ἐπ᾽ αὐτοὺς μέλλοντα ναυσὶν 
ἑξήκοντα, νυκτὸς ἀπέδρασαν ἐς Καρδίαν. ἐνταῦϑα δὲ 

καὶ ᾿Αλκιζ,άδης ἧκεν ἐκ τῆς Κλαζομενῶν σὺν πέντε τριής: 
ἜΝ 7 27 ΝῊ, ε “ 

ρεσι καὶ ἐπακτρίδι. πυϑόμενος δὲ, ὅτι αἱ τῶν ἸΠελοπον- 
νησίων γήες ἐξ ̓ Αδύδου ἀγηγμέναι εἶεν ἐς Κύᾷκον, αὐτὸς 

ν ψ 3 Ν Ἁ Ἃ »" , ἂν δ τἱ 

μὲν πεζὴ ἤλϑεν ἐς Σηφὸν, τὼς δὲ ναῦς περιπλεῖν ἐκέϊσε 

12 ἐκέλευσεν. Ἐπὲὶ δ᾽ ἦλθον, ἀνάγεσθαι ἤδη αὐτοῦ μέλ- 

λοντος ὡς ἐπὶ ναυμαχίαν, ἐπεισπλέϊ Θηρωμένης εἴκοσι 

γαυσὶν ἀπὸ Μακεδονίας, ἅμα δὲ καὶ Θρασύβουλος εἴς 
᾿ κοσιν ἑτέραις ἐκ Θάσου, 

13 ᾿Αλκιβιάδης δὲ, εἰπὼν καὶ 

εἶρξεν. δὶς τεξὶς ΑἸά, εἰ Βιτερῆδη. 
ἐξουηάᾷ : πᾶπιὶ οδοίογοε εἀά, εἶρξιν. 
Ῥαυϊο δηπῖεα Κορρεη αἰϊτεγαΐγαπι νὸ- 
οετ ξίνια δαϊ δῶρα 5] οδτῃ εἰ ἀεϊεη- 
ἀδηὴ εὔἴϊξ ρυίαῦαι, 3, 

φάσκων. δεταμῃ τοὶ οαυΐὰπι ἀρεγὶϊ 
ῬΙυϊάτοδαβ ]. 1, Πάλαι κακῶς ἀκούων ὁ 
Τισσαφίρνης ὑπὸ τῶν Λακεδαιμονίων, καὶ 
φοβούμενος αἰτίαν λαβεῖν ἰκ βασιλέως, 
ἴδοξιν ἐν καιρῷ τὸν ᾿Αλκιβιάδην ἀφ, Ἂ 
καὶ συλλαβὼν αὐτὸν εἶοξεν ἐν Σάρδεσιν, 
ὡς λύσιν ἱκείνης σῆς διαβολῆς σὴν ἀδι- 
κίαν ταύτην ἱσομίνην. 

8,11. οἱ δ' ἐν Σηστῷ ᾿Α33, Ηἰἴηο 
ἱπίτίοπη πονὶ ἀπηΐ, ᾳυοὰ Χοπορἤοῃ, 
ὑἱ ΤΒυογάϊάε5, ἱπ ἀπ ηΐβ. Ὀ6}}} Ῥεῖο- 
Ροηποῆδοὶ πυπιογαηἀἰβ, (Οἷει ἃ νοῦς 
ἐχοιάϊτεὶ, τοξὶς ἔμσοῖς νἱάσταγ Ποά- 
ὑνο "5 ἰπ ΟὨτοποϊορία Χοπορμοηίοδ, 
Νέδα ῥγίονυπι, οὐτὴ ρύρηι ουπὶ θῸ- 
τἷσο οἱ Μίμόδτο ἱπευηῖς Ὠἰοπὶς (νἱά, 
8, 2,} [πέϊα ἢξ: νετο πο ποη οἴ, 
αυαουηαὺς ἰπ ποῦ σλρίτο κοῖα ἀϊ- 
συπίυτν δὰ ἰσαια δηηΐ νἱ κε πη μΥΐ- 
τὴ Ὁς}}} Ῥοεΐορ, δοοίάἀ ἔς, Ἰεὶπάς 
ἸἩϊοδογως δίς, χί, 490. ἀἰοτιο ἐγκαΐε, 
Ἠίειης ᾽πὶ ἐχουηίς, ἀρρᾶγαια οἱ 
φορῆ! Μιπάδη οορηίτο, Αἰοηὶςη- 

ἀμφότεροι ἠργυρολογηκότες. 

τούτοις διώκειν αὐτὸν, ἐξελο- 

[ε5 ϑεῖο πανὶ βαῦς σατγάϊδπ, 
ναυσὶν ἱξήκοντα. Ὠϊοάοτιβ πυπηοταὶ 

οὔδογίηϊα, 
σὴς Κλαξομενῶν.- 8501}, πόλεως {, χώ- 
ε΄ ἰπ πιδιρ, ϑίορῃ, σῶν Κλαξ, 
ἰοάοτῃβ [εἴθ πν ποτηΐηατ, Ῥϑιΐο 

ΡῬοβ ἰθιάεπι ποιδίαπι εἰξ ἐσακχσρίσι, 
Ρὲ τῇ. Πᾶπ Ἔχ ΠΌΤΩΘΤΟ πᾶν πὶ 
86. (νὶά, 8. [64.} οΟἸ] κἰταγ, πο πῆ 
α πᾶνεβ ΑἸοϊδιϑάϊβ. πὰ πιογατὶ. 60}}. 
8, 8, Ζ. Οειεταπι ΡΙατΆτο 5 δααϊε : 
φὸν μὲν Τισσαφίρνην προσδιίβαλιν ὡς ὑπ΄ 
ἐκείνου μεϑειμίνος. 

ἐκεῖσε. Η, ο. ἐς Σησσὸν ἀπὸ σῆς Καρ- 
δίας περὶ σὴν Χιῤῥόνησον. 

8. 12. Θηραμένης -τκαὶ Θρασύβου- 
λος, Νεῖρςο, οομηίτα Μιπάδτὶ παᾶνὶ- 

τίομς, Ὠἱ δἀνοσδιὶ ογαπς ἃ σεοίοτὶ. 
Ο ἠδτγας Ὠϊοάοταβ, αἱ ΤΠογᾶτης- 

πολ οὐπὶ 30 πδνὶθο8 Ατοδεδαπι 
Ργάραπι ορρυβπδηῖοπὶ ᾿ανα δ αἷϊ, 
ἀείϊηάς ἰπ ᾿ΓΗγδοίατι ἀὰ ΤὭτγαΙ ν θα ὰπν 
Δοϊ εἶς, 

8. 13. ἐξελομένοις τὰ μιγ. ἱσπαία, 
Τειναξιὶς «νεἰὴε νια]ογί δια, (οἰϊσοῖ ὧς 
Ῥαγατὶ εὔἴδης δὰ ραρηδπν παναϊθην 
“ται αὶ ἱπουπάμιαι, νἱὰ, πέτα νἱ, 2, 
7. 



Π͵ΙΒΕᾺΕ 1. ΟΑΡ, 1. 5 

μένοις τὼ μεγάλα ἱστία, αὐτὸς ἔπλευσεν ἐς Πάριον" 
ἀϑρόωι δὲ γενόμεναι αἱ νῆες ἅπασαι ἐν Παρίῳ ἐξ καὶ 
ὀγδοήκοντω, τῆς ἐπιούσης νυχτὸς ἀνηγάγοντο, καὶ τῇ 

ἄλλη ἡμέρω περὶ ἀρίστου ὥραν ἧκον ἐς Προικόννησον. 

ἜἘκέι δ᾽ ἐπύθοντο, ὅτι Μίνδαρος ἐν Κυζίκῳ εἴη, καὶ Φαρ- τά 

νάβαζος μετὼ τοῦ πεζοῦ. Ταύτην μὲν οὖν τὴν ἡμέραν 
αὐτοῦ ἔμειναν τῇ δ᾽ ὑστεραίω ᾿Αλκιβιάδης, ἐκκλησίαν 
ποιήσας, ττωρεκελεύετο αὐτοῖς, ὅτι ἀνάγκη εἴη, καὶ ναυ- 

μωχεῖν, καὶ πεζομαχεϊν, καὶ τειχομωχεϊν" οὐ γάρ ἐστιν, 

Φη, χρήματω ἡμῖν, τόϊς δὲ πολεμίοις ἄφϑονα παρὼ 

βασιλέως. Τῇ δὲ προτεραίω, ἐπειδὴ ὡρμίσαντο, τὰιδ 

πλόιω πώντω καὶ τὼ μικρὰ " θοισε παρ᾽ ἑαυτὸν, 

ὅπως μηδεὶς ἐξαγγείλη τοῖς πολεμίοις τὸ πλῆϑος τῶν 

νεῶν" ἐπεκήρυξέ τε, ὃς ἂν ἁλίσκηται ἐς τὸ πέραν ἐπιδιω- 
πλέων, ϑάνατον τὴν ᾧιμίαν. Μετὼ δὲ τὴν ἐκκλησίαν 6 ΄ 

παρασκευασάμενος ὡς ἐπὶ ναυμαχίαν, ἀνηγάγετο ἐπὶ 
τὴν Κύζκον, ὕ ὑοντος πολλοῦ. ἐπειδὴ δ᾽ εἐ ἐγγὺς τῆς Κυ- 

ζίκου ἦν, αἱ "ρίας ἰάς γενομένης, καὶ τοὺ ἡλίου ἐκλάμψιαν- 

τος, Κ καϑορᾷ τὰς τοῦ ῦ Μωδάρου ναῦς γυμχαζομένας πόῤῥω 

᾿ ἀπὸ τὸῦ λιμένος, κρὴ ἀπειλημμένας ὑπ᾽ αὐτξ, ἑξήκοντα 

ροικόννησον. δνδινδνο. εἰ 4}}15 δε 

᾿ ΠΟΠΠῸ}} 18 ΓΟ δταγ Ὑπροκόννησον. ̓  οἵ; 
ἣ Ἡερίας. δὰ Πἱοάον. 1. 1. 

ΠᾺΠῚ εγᾶϊ τορὸς τῷ λιμένι, ἔπε γ ῥοΥΤΩη 
εἴ παῦε: Μιπάανὶ. Ἰριταῦ ποη ρΡοβαπὶι 

δ. 14. Κυζίκῳ. Μϑ8. Ψέεηει. Κορέν- 
ϑῳ, τηδῖβ. ᾿ 

8. 16. ἐπειδὴ ὡρμίσαντο. 
ΓΖ ΩΝ ῥονίμ Ῥατὶϊ. 

ἐς σὸ πέραν. [πη ἐΠμς αἀνενίενη ἴτι- 

μη ἱπ- 

"7α]6, ἰῃ 48 ΟγΖίουϑβ, 
φυθειρηανονῳ 

: [δὰ ϑίερῃ, διασλέων. 
ἘΝ ι6. πολλοῦ, ῬΙαϊΆΤΟΠ 5 
ἢο: Ἔσυχε δὲ, καὶ πολὺν δμξρον ἐξαίφνης 
ἐσιπεσόντα καὶ βροντὰς καὶ ζόφον 
γῆσαι καὶ συνεπικρύψαι τὴν παρασκευήν. 
Ζ. πολλῷ γιὸ νυϊραῖο πολλῷ τεβίταὶ 
εχ Ἐυβαιηὶο δὰ Οἀνῆξδπι Ρ. 5.57. εἀ. 
Β8Η]. φαΐ εχ ἢ. }. ἴτὰ Ἰαιάαϊ, εἰ ᾿πιεὶ- 
Ἀεὶ αἷς διός, 

ἀσελ, ὑπὶ αὐτοῦ, 1πίεγοίμίας αὖ ἱρ(ο: 

ϑὶς εαά, νεῖξ. εἰ Μο- 

ἴῃ Ῥογίατα ἔαρετγα, εὰ δρρεϊϊαπὶ δὰ 
ἴεγγάτη. ϑεὰ ἀὰπὶ ἀσσυγαία ΟΠ ΡΑΓΟ 
ΑἸοϊθίαάετη Ρ᾽αϊάτοῃϊ, ααυἱ Χεηο- 
ΡΒοηΐεση υδίᾳας ἰᾶπὶ Ρτγεῆδ Γεααϊτατ, 
αὖ οΧ τὶ ΠΗ͂ς ᾿ρία δάεο νεγθὰ νἱἀθᾶ- 
ἴὰγ, ΑἸ1ῸΪ τὰπηθπ ἐχ Ὠυτάς ϑαυηῖο, 
4] ΑἸἰοἰ δα εκ βθηεγῈ οὐτυπὶ ἔξ 
ἡδδῖαθαῖ, Ερβογτο εἰ Τεοροῖηρο ἰη- 
Τἐγαὶϊξ ᾳυξεάδτη, Ἔδοςε ἰοσαπῃ, φαΐ ἀε- 
πιοηῆγας ρίατα παῖς Χεπορποηΐεδα 
πατταιοηὶ δά με ηδ υἱτία {οτὶρίαγεθ. 
Θυξὸ ἀρυὰ ποῆτγαπι ἰεριιπίυγ 8. 15, 
Ῥιυϊατο8 ἰτὰ ἰγαάϊε : ἐκέλευσεν ἐντὸς 
περιξάλλειν σὰ λεπτὰ τυλοῖα καὶ π΄ 
φυλάσσειν ὕπως μηδεμία φοῖς πολεμίοις 
ἐπιπλέοντος αὐτοῦ γένοιτο μηδαμόθεν 
“«ροαίσϑησις. περ ῆε ἰξιταγ ἰπ ποῖτο 
Ἰοσο υἱάδίαγ : πάνσα τὰ μικρὰ συν» 
Β8 



6. ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒ. ΠΕΤΙΕΝΊΟ. 

ιγ ὅσας. οἱ δὲ Πελοποννήσιοι, ἰδόντες τὰς τῶν ᾿Αϑηναίων' 

τριήρεις ὅσας πλείους τεὶ πολλῷ ἢ τρότερον, καὶ πρὸς τῷ. 

λιμένι, ἔφυγον ἐς τὴν γῆν᾽ καὶ συνορμίσαντες τὼς ναῦς, 
18 ἐμεάχιοντο ἐπιπτλέϑσι τοὺς ἐνοτίοις. ᾿Αλκιξιώδης δὲ, ταῖς 

. εἴκοσι τῶν νεῶν. περιπλεύσας, ἀπέζη ἐς τὴν γῆν. ἰδὼν δὲ 

ὁ Μίνδαρος, τα αὐτὸς ἀπὺξὰς, ἐν τῇ γῇ μαχόμενος ἀπέ-. 
ϑανεν" οἱ δὲ μετ᾽ αὐτῇ ὄντες ἔφυγον. τὰς δὲ ναῦς οἱ 
᾿Αϑηναῖοι ᾧχοντο ἄγοντες ἐς Προικόννησον ἁπάσας, πλὴν 

ἤϑροισε, Ἐεϊΐᾳαα πανὶρία οπιπία βα- 
δῆς ἴῃ ροήζα, (ὡρμέσαντο) Πδο γαῖ 
Ῥευου τη, πὸ τλϑίου. αἰϊηαὶβ παν 8 
οἴατα εἰαρία παποίατοι μοὶ σοη ἢ] απ 
ἀαςοῖβ. Αἱ νετὸ ρᾶγνδ πᾶν ρα ἔεα ὑπης- 
φετικὰ ἴΔοΙ]ε ἀυάετε ταὶς ἀἰϊαυϊά Πγων 
τἴξης ; ἰρίταῦ δὰ (οἷα Ὀοεγοεπᾶα δὶ 

᾿ αχία ἀσοεπι ἀποεπάα εἴ ουὐθδοάϊεπάα 
εταηῖ, Θαυοπιοάο νετο Ὀτα πὶ πανί βία 
Ῥοτυϊδξης ἴῃ ρογία Το ἰρὶ εἰ οοηβίταὶ 
Ἰαχία ἀθσειη ἡ [ρίζαν καὶ τοἸ ἐπ ά τι πὶ 
οεηίςο. Ὠεῖπάθς ποὺ ποῖῆτο ἰπ ἴοοὸ 
ταν ὉἸσὰΒ Ἰαϊέεῖ, αυοὰ ἀὐποίσογε 
Ἰίσει ὁχ τουϊεῖβ εἰίδτη νυ αιῖδο Ἰοδλϊο.- 
πἰθ. νοϑιε 5. νεῦθὰ επΐπὶ ἀσε;- 
λημμένας ὑπ᾿ αὐτοῦ να!ϊάς Τὰηΐ οδίου- 
τὰ ; ἀείηάξ νοόῖθα πλείους τὸ πολλῷ ἢ 
πρόσερον, ποη Πάθοπι δὰ αυοά τεῖε- 
ταηζαγ το ρὰ5, ἱπάϊοία πὶ πιδηϊξεί- 
απ ἰδσαπδδ ργοοῦει Ρ] ατλτο 5, ααὶ 
ἕδια ἰϊὰ ἐταᾶϊε : δήσας ὁ ̓ Αλκιβιάδης μὴ 
διὰ σὸ αλῆϑος προϊδόντες αὐτὸν εἰς σὴν 
γῆν καταφύγωσι, ποὺς μὶν φρατηγοὺς 
ἐκίλευσιν ἡσυχῆ πλίοντας ὑσολείπεσθαι, 
αὐτὸς δὶ τισσαράκοντα ναῦς ἔχων ἰφαί- 
νισο καὶ πρόκαλεῖτο τοὺς πολεμίως, ἐπεὶ 
δ᾽ ἰξηπάτηντο καὶ καταφρονήσαντες ὡς 
ἐσὶ τοσαύτας ἀντεξήλασαν, αὐτοὶ μὲν εὐ- 
ἣν βέίσῃο »Έ δ ἀηρ γασαρ αν δὶ 
λλων ἤδη μαχομένοις ἐπσιφερομίνων ἰκ- 

“«λαγίντις ἴφινγον, ὁ δ᾽ ᾿Αλκιδιάδης εἴ- 
κοσι ταῖς ἀρίφαις διικαλιύσας οἴο, Οοη- 
οἷπηδγο ἰορυ τι ἱρίς ἤοη ροβοπι ἤἥπο 
Ἰθεῖν Γοτρείς ς (ατὶβ. ἧς νυϊηι9. ἀ6. 
τεχ ἴδ, τιμᾷ τἀ πῆδη ἀροιατῃ οἱ, 
σοῖς εἴκοσι τῶν νιῶν δ. 18, οἰἰα τὰ οοτηρὶ 
ἀεθοτα ἰτὰ αὐ εἴκοσι ταῖς ἀφίφαις «ὧν 
νεῶν Ἰεκαίατ, οάοτος. θοὸς ὁπγηΐα 
ἀσσυγριί5 πη] ο ϑάσγαῖ, Ῥχπηὰμ 
ΑΙοἰδίαάς5 Ριοοοηποῆ ἐχροηΐε οορίαα 
ἄυσας πατεῖς Ογχίσυιη. ορρυβηδία»- 
τὰν ἡ {εὐ ἴαπὶ πηΐφα αὐᾶπὶ ας ΕἸ6- 
μηι6 μόνοηοσγαι, {Πὰ τοῖο δηΐπιο 

οοπίσπάϊε, αἱ ποδὶ ΑὈγάπτα ἰγαηΐνε- 
Βαῖΐωγ, ἢ6 πανὶπὶ ΠυπΊοταΒ. ὨοδΙ υ5 
ἱπποίοίοαϊ, Οὐτὰ ἰπ ΡΙοσοηπδίαπι, 
δάνεηϊῆει, Ἔχροῆια ρᾶγίες σορίαγαπι 
ἄπος ΟΠατγοῖδ, πανὲβ ἢ ἵγοβ βάγιες 
αἰ Γρεγιεαγ, φυδγατα ἀπδϑα ἱρέες ἀποὶϊ,- 
ταὶ 85 ἄπιςε Ὑπετασθηδ ἐὲ ΤΉγαϊν-- 
Ὅυϊο Γαθῆξδετα ἰυθεὶ οἷ δὸ αηἰπιαι 
ἱπτεδάεγα, αἱγ ἄστη ἰρίε ΓΑσοάφτηο- 
πΐοβ ργονοοᾶτει δὰ ρυρπαται ἴαρα ἥ- 
τηυϊαῖα, ἱρῇ ὀνοοσδιῖ5 γοάϊτα τα ἴῃ ΡοΥ- 
ἴὰτη ῥτγϑοοϊἀαπὶ αἰ ῖο ἀρρᾶγθηΐεβ οἵ 
οἰγοαπιδυπῖοβ ἃ Ἰδίοτο Θυοὸ ἰαξὶο 
Τμλοοάφοπηοηϊ! δὰ ᾿ἰἰτὰ5. ἔαρογαης ἰδὶ- 
46 δχ πανί δυ5 ἀἰὰ δογίτεταο ρὰρηα- 
τι ηΐ, Ἐπ τέσεν Αἰποηϊεηίεβ ΟΠδτοῖα 
ουπὶ ρεἀοιετϊ θὰ5 οορὶϊθ ΟγΖίοο δάνδ-: 
ηἰξηῖς, [οεἀθπηιουΐοβ ῬΏΔτηΔΌ8ΖΟ, 
Θυδα ρΡυρηδη τη Ἰτο δοοαγαῖϊ8 ἀ8- 
{ουϊδὶε ἰοάοτγαβ, 4ἱ τἀηθη ἴθ ὨδΓ- 
τα ρυρηδ πᾶνα] θῇ ἀϊΐοτεραϊ ἃ. 
Χοεπορδοηῖε αἰ ἴῃ πυμῆθοτο πᾶν πὰ 
Μιοάδτὶ, Ν ά 65 ἱρίτατ, Ὠοάἀογαπι δεὶ- 
ἃτη ἰῇ 60 οὐ) Χοηορἤῃοηῖο οοηξεηιὶ- 
τον ὃς Μιηάαταση πανὶ πη ΠυπΊοτο 
ΑἸοϊδἰαάε5 ἀξςερὶ δ δίας ἰῃ ρα βη απ 
ἐνοοδῆς ἀϊοατον, Αἴαὰς 60 οτἰαπι ἂγ- 
Βυτηοηῖο νἱποῦτ ἰδουπᾶτη οὐδ ἰῃ 
Χεηορδοηίο, πα τδς ὀχοὶἀ εἶδ νεῖν. Ὁ 
Ῥα, Ρτθῖοῦσα, τὶ Ἰᾶπὶ αἰχὶ, νυ μαι 
αὐθάατῃ τα ροῦτα νἱἀδηταγ, νο] ατὶ 
αὶ ἀσιλημμίνας ὑα᾿ αὐτῷ ς αἰΐὰ εχ ὁ 
τα ὰ ἠατγατίοηο Γὰρρ᾽πάδ ἀίαθο ἐχ- 
Ρ᾽ οαπάα, νοϊυεὶ : σλείκε, σε τρολλῷ ἤ 
πρότερον, Οὐπὶ ἰοάοτο οἱ Ρ] αϊαάτοηο 
οοηίεητις Ῥοϊγηυβ ἱ, 40. φ. πἰῇ 
αυοὰ ῬΒαγπαθαζαπλ πλλ]ο τγαάϊξ ορὶ- 
τοϊαπίοι Αἰδοπιοηθυ5. ΗΠ 5 ἀδηλαπὴ 
(οτὴρεὶβ ν) αἱ οεΐαπὶ ΕῪν Ρογιαπι ἀο αἰ τ 
(εηΐ Ὀίοάοιὶ οὐ ΡΙ ατατομὶ μψάπηοηυ ἔα, 

8, 17. ἔφυγον ἐς σὴν γῆν. Ἰοσυπὶ 
Βυησ νοοῦς Πίοίοτυϑ Κλήῤνεν, υδὶ 
τὰπι ῬΒαγηδθαζὶ οορίϑ Γαδ ηι, 



ΡΥ ΎΎΥΣ ΟΞ Πο σ  ὴΡ 

Κρ ο. γος 

τῶν “ἐκείνως δὲ αὐτοὶ κατέκαυσαν οἱ Συῤω-  ΄ 

κώσιοι, ᾿Ἐκεῖϑεν δὲ τῇ ὑςεραία. ἔπλεον. οἱ ̓Αϑηναῖοι ἐπὶ 19 

Κύζικον. οἱ δὲ Κυζικήνοι, τῶν ἹΠελοποννησίων καὶ Φαρνα- 

δάζφου ἐκλιπόντων αὐτὴν, ἐδέχοντο τὼς ᾿Αϑηναίες. ᾿Αλ-20 
κιξιάδης δὲ, μείνας αὐτῷ εἴκοσιν ἡμέρας, καὶ χρήματα 
πολλὰ λαξὼν παρὰ τῶν Κυῤκηνῶν, ἐδὲν ἄλλο κακὸν 
ἐργασάμενος ἐν τῇ. πόλει, ἀπέπλευσεν ἐς Προ κόννησεν, 

Ἐκῶᾶϑεν δ᾽ ὄπλευσεν ἐς Πέρνϑον καὶ Σηλυμρίων. καὶ 21 
Περίνϑιοι μὲν εἰσεδέξαντο ἐς τὸ ὥξυ τὸ φρατόπεδον" Ση- 
λυμζριανοὶ δὲ ἐδέξαντο μὲν ἃ, χρήματα δὲ ἔδοσαν. ἐν- 22 
τεῦϑεεν δ᾽, ἀφιούριενιν τῆς Χαλκηδονίως ἐς. Χρυσόπολιν, « 

ἐνείχισαν αὐτὴν, καὶ ἡ δεκατευτήριον. κατεσκεύασαν ἐν αὐτῇ". 
μδὰ τὴν ὑρνεν. ἐξελέγωντο. τῶν ἐκ τῷ Πότε πλείων, 

πολ Θηρωμένην καὶ πάξόλο, τῷ τέ ἴω ἐπιμε- 

18. Συρακισίων, Ατπεπϊεηῆθαθ ϑίορῃ. ν φαοά ἢ. 1 (ἐπίωϑ. τὸ - 

3 

ἰπ ἀεν δεῖ. εὐ ἀο]δεῖθ, ϑβγγαοα-. 
[απὶ, ἀὰοε Ηδτιηοοταῖς, [-ἀοδάξοτηο- 
ὨΪ5᾽ ΌΧΙ Ο τιϊδγαηι οἰαδιι πανίατω: 
χχίς ὧὐ ὙΠασγάϊαεβ νὴ. χ6. ἐγαάϊε, 
[δὰ χχχν. πυπιοταὶ ᾿Ὀϊοάογυβ δὶς. 
χιν 3 34. οἵ 63. 

8... 20. [δὲν ἄλλο κακὸν ἐ 
ἐν τῇ σόλει, Ὀπιακίαβ. αἰὐηως ξαϊῆες 
σὴν πόλιν, ἀυΐῖ, ηυσὰ Κώρρεα.ν. Ο. 
νοϊεθαῖ, σὸς ἐν τῇ πόλει ; ταπγεη ἰἰ] 0 
4υοαὰδ πιο Οἴεοος. ἱπτενάωτη υἱὲ 
τηθπϊηὶ. [τ Ρίατο. ΑἸοῖδ. 1. Ρ. τὸ 
Ἐπ Τοτρῆε ἐν σῇ πόλει ἐνδείξασϑαι, υ 
φαβεοϊῆει τῇ σόλε; Ετῆ ἐν δ τό 
ρτυτας Γετοῦῃευ σα ἐν τῇ ἰκαλησίᾳ, 

᾿ ἐν φῇ πόλει. Καρρει Ἰοβοδας : τὸρ 
ἐν σῇ πόλει. 8ι 

8. φῆι Σιλνυξρίω».--Σηλοῖ νοΐ, 816 
Θτηποβ οὐ. νεῖε. εἰ Μϑ8. γεηει. {εὰ 
ΒίΈρΡἢ. ἀαΐ βυλυμθμᾶινας δ ομδρωνδι 
ἀξ ηαδ ἐογὶρίαγα ἐπὶ: δὲ δμγθδινια 
πδαιθιν»γν. πακὸν ἡ 
8. ψα. ϑυωδονόμον." Θίοάοταο ᾧὶ ᾧῴκι: 
σαν φρύριον. Τρία Ροττοτίαπαη {16 (8- 
τῖαβ σοπγτηοτηογαῖ ΟἸγτηρ. 92. 4. )6- 
οἰππαγα τη ΠαγΌ τ πιεπυηἶδ Ἰ)ετηοῆῃ. 
οοηῖγα Ἐδρι πε ΠῚ Ρ. 475. ἡ , 

ἐξελέγοντο, ΜΒ. επεῖ. εἰ τηᾶτξ. 

κ΄ Ρ -“᾽ "φῶ “ςἰ. »ῬῬ:" ππτς ν΄ «4.4.....Χζ.. "ἀ 

55. 5. δὲ 

Ρυάϊατε, υἱἀείον. Ναπὶ τὴν δεκάτην ἐκ-- 
λέγειν εἴς ἀεοίπιας ἐχίφενε ϑϊ δα Υ ας 
αἰΐὲ, νδ]αϊτὶ οὐνέγα!ὶ ἀὰς εο, ϑὶς Α- 
ΡΟΝ ἀξοίπναβ ὀχίπιοτε ε Ἐχρεά. 
κί ἢ ἐξαιρεῖν σὰν δεκάτην, οἵ. μεμα 
σ΄ 6. ῥονγίογες, νοοῖ Ἐτγτπο]οκῖ- 

οὐαὶ ΜΙ. μὰ σὴν δεκάτην 
τοξὶε ς φαΐα Ροτγιϊτοτε8. ποῦ δ], (δὰ. 
οἰνίτατὶ εχίσαπε ρονιογίαμα, ἴρίτωγ ἢ, 
Ἰ.. τεξὶς τηθάϊαπιη νεγθυτη δά! θτωγ, 

Ῥογιουϊπ,. Βιφιίβολι ἱ 
«φάασηισϑα, τὸς Ὑγεχοι κε βπδῶιᾳ 
ὲ Ὠίοάογιβ οδηάθπι τεσ Ἐχργ γηϊζν 
ἃυϊ παραψωγιάξειν τὼς, εἰς Τπόντον σλέ- 
οντας, ἰεσυπάμπι Ροϊγθίαπη ἷἱν. 44. 
φιΐ: ὐννβοίω Ῥείτηοβ. Αἰπεπίεπίες {υᾶ- 
ἄεηῖς ΑἸεϊδίαάε μος Ροχτοτίμι τι ΡΟ; - 

γεν πίει: πλιλϑὸ μὰ ὸ επτεπεία 
Μονυῖ. 8εὰ ρείστηδ τϑίὶο ριεῆδτγε νἱἀ6- 
τατ. Ζ: Βτ. Ῥοτίιβ. οἱ ἄλλοι ἴῃ (ε64: 

-ἰ Εὔρέυλον. Ματᾷ. ϑιερδ. Εὔραχον, 
Ἑφυϊάοπι ΤΗταίγ θα] πὰ ἱμιε!εὶ Ρὰ- 

ὙΒεταδης ἀὰ- ἴον φαθ πᾶ. οὐτῃ. 

.Β4 
Ἦν, “ΚῃᾳΣ 

ρ΄“... Γψν..: 
:, 4 



8. ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙῚ5 ΗΕΙΙΕΝΙΟ, 

λέίοϑιαι κοὶ τῶν ἐκπλεόντων τσλοίων, να εἴ τι ἄλλο ἠδύνανἶο 

βλάπτειν τοὺς πολεμίες. οἱ δ ἄλλοι φρατηγοὶ ἐς τὸν 

23 Ἑλλήσποντον ὥχοντο. Παρὰ δὲ Ἱπποκράτους, τοῦ Μιν-᾿ 

᾿ δάρε ἐπιςολέως, ἐς Λακεδαίμονα γρώμματα πεμῷϑεντα 
ἑώλωσαν ἐς ᾿Αϑήνας, λέγοντα τάδε" Ἔῤῥαι τὼ κωλά" 

Μῴδαρος ἀπέσσεα" τοινῶντι τῶνδρες" ἀπορέομες, τί χρὴ. 
οὐδ: Φαρνάδαφς δὲ παντὶ τῷ τῶν Πελοποννησίων σρα- 

τεύματι καὶ τὸς Συρακξσίοις παωρακελευσώμενος, μὴ 
ἀϑυμέϊν ἕνεκω ξύλων, ὡς ὄντων πολλῶν ἐν τῇ βασιλέως, 

ἕως ἂν τὰ σώματα σῶα ἦ, ἱμάτιόν τ᾽ ἔδωκεν ἑκάςῳ, καὶ 
ἐφόδιον δυδν μηνόϊνν" καὶ ὁπλίσας τοὺς ναύτας, φυλακὰς 

45 κατέςησε τῆς ἑαυτὰ σπαραϑαλασσίας γῆς. Καὶ ξυγκα- 

λέσας τές τε ἀπὸ τῶν πόλεων σρατηγὼς, καὶ τρυηράρχες,, 

ἐκέλευσε ναυπηγεῖα3 αἱ τριήρεις ἐν ̓ Αντάγδρῳ, ὅ ὅσας ἕκαςοι 
ἀπώλεσαν, χρήματά τε διδὼς, Καὶ ὕλην ἐκ τῆς Ἴδης κο- 

οὐ5 πανίαπι πὶ Ρτϑο ο ὑεϊμμὰ ΑἸοῖ- 
Ὀἱδάεβ, 8. 
οἰ, 23. ἑάλωσαν ἐς ᾿Α9. [πἰεγοεῥία 

(Πἰτιόγθθ) ἀείανα βε τλεμας. Ὅς Ὦοο 
Αιἰεοϊίτηο ἐχειηρὶα νἱά. ΑὈτοίομϊὶ 
ΔΛαυέϊατ. ὈΙαοἰά. Ηυογἁ. Ρ. 356. 4υἱ 

ἑάλωσαν νυὶτ ἱπιε} κὶ ἐλϑόντα. 
Αρυά ΡΙαζάτοι. ΑἸοῖθ. χ8, εἢ ἑάλω 

μματα λακωνικῶς φράξοντα φοῖς Ἔ- 
Φόροις τὴν γεγενημένην ἀτυχίαν. 

ἀσίσσουα. ϑὶς, ἀσσο Μοτο, εἀϊάϊ 
Ρῖοὸ δ᾽ ἀπίσσυτω.. Νάτη δ᾽ ἀθοῖ ἃ Ρ]- 
[ἌΤΟΠΟ 1,1. εὐ Ευβαιϊῃΐο, αυὶ δὰ δά, 
«΄. οἶτας απο σρίοῖαπι, εἰ Βαθοὶ 
ἀσίσσψνα νοσδθυ] υηλ Ποτίουπὶ εἴ ἐχ- 
Ρ σας ν ἀσῆλϑε, τίϑνηκε. ἕὰ- 
ἀεπὶ “νετὺ (οττια οοπβεπιαίαγ ἰἰδτον 
τῶση Ρ) τατον! νατίοίατε Ἰοξιϊοη 5, 
ἀσίσσοναι, ἰτ. ἀπίσσν ἀπινῶντι, ἔχ 
ἀπσοσῦμι ἀοτίος ἱπηροηςέϊοτι ἐογπηα των 

ν, α, «. Θυδῖς Ἑυπαιηὶὶ 
Βδπο Ἰεδιίοποπη σογηρτόρδης ϑίορῆδο 
πὺς δά Ριυϊατοῦυπι τ Τκοραγάυβ. ἔκ 
τησπάδις, χν, 25: κὐέροα ταν γῆν ἀμ 
Οτ, Ρ. ὅδ: ἱπιεγργοῖοκ εἰ 
γλ εἰ ἱπρηπιὶ5 ψαϊκεημήων κἀ 
ΤΗεοοτίε, ρ. χό3, αἱ Βαπο ἐρ ποίαπι 
ἀυοῦθυν νοτῆδυς αι θίοί κα οἰδιάϊοπηκὶ- 
θὺ. σοηβδτς ρυϊαε ε ἴῃ αυκ ορίπίοπα 
ἡκῖι {υὁ νἱάσιαγ αυδῖον φἀϊιίομΐΩ 

Ἠα]εηῆβ. ϑεπίιυβ δυίεπι ἐρίοϊ εἴς 
Αὔμη ε ἀε νεῦμς ποῆνὶς {πουραὶδ ἢ 
Μινάανιις τπογίμμς εὐ: ταὶ δες αι ἴα. 
δογαμὶ : πείδίιμς φμὶά ΔῈ ἀρεράμτης 
Οξεϊεγαπ, ἢ Βάοβ παθεηάὰ εἢ Ὠἱοῦο- 
το, 1,δοράεξοτηοηὶ! δα οἶδά οοτηπηοῖὶ 
Ατἰῇφηδβ Ἰοζαῖοβ πιϊίοτς ὧδ ῥϑρδ: 
ἤδῆς νοὸ Αἰμϑηϊθηεβ ἃ ΟἸδορῃοηΐσ 
Τεάἀυξὶ τερυαϊαταηϊ, ̓  

8. 24. συμμάχοις. Ῥιο Συρακυσίοιρ, 
ᾳυοά, αὐυΐῃ ἱπιογργοιαπηθηῖαπὶ ἢῖ, 
ἠοη ἀμπθίτο, τονοοανὶ Ἰοδιϊοῃετα οοὰς 
Ψψεηεῖ. εἴ τυ, Βι ρἢ, 

ἱμάτιον. φόδιον, ϑι τα τοῦ Ἀουπᾶ- 
ποϑ, αυἱ ρος Οαπηξηίθαι οἰδάθηι 
Οαπιθαπι ρονίυροταπῖ, πιὰ] λοῦ. οαγα 
ἀἰνὶεἰϊ8. 2μνιεννο, υομὲε, πνἱαιῖρο γαν θδ 
ἀϊοίτατ, 1ἱν. χχὶϊ, 52. 

φυλακάς, δον πλάνο! φύλα» 
κας. 

[Φύλακας (οτὶ, οὐπὶ ϑίερμδπο, 
ΑἸιοφαὶ (οτἱρίον ἀοάϊῆει φυλακὴν, πὰ“ 
τῆοτο Πηκουϊατ. Ε. Α, Ἡ ο  βμ..} 

ἢ. 25. ἀπὸ σῶν πόλιων φρασηγούρι 
Ἡ. 6. δμρῃ εἰμεν ἐὸν ἐῤῥὶάϊε, ἐμ φμα ῥοδ 
οἰαάεη «ὦ Ονπίομνη ῥέεν μζεναηῖ, ΘΝ. 
φοσα ! εἰς, Ἐοάοαν τποάο δυδῖον 
{ρα υτίτον ργβεροῦείοης ἐν, Υ]ά, πὰς 
πὰ ἔχρεάϊε, ν, ἐκ. ᾿ 

ἐκέλευσε, Ματρ, ϑίορἢ. ἐκέλενες 
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μίξεαγαι φράζων. ναυπηγουμένων δὲ, οἱ Συρωκούσιοι 26 
ἅμα τόϊς ᾿Αντανδρίοις τοῦ τείχες τι ἐπετέλεσαν, καὶ ἐν 
τῇ φρερῷ ἤρεσαν ττάντων μάλιςα. διὼ ταῦτα δὲ εὐεργε- 
σία τε κφὴ πολιτείω Συρωκεσίοις ἐν ̓ Αντάνδρῳ ἐςί. Φαρ- 

νάξαζος μὲν ὅν ταῦτα διατάξας εὐθὺς ἐς Χαλκηδόνα 
ἐδοήθϑει, 

Ἔν δὲ τῷ χρόνῳ τότῳ ἠγγέλϑη τος τῶν Συρακουσίων 27 

σρατηγοῖς, ὅτι φεύγοιεν οἴκοϑεν ὑπὸ τῷ δήμα. ξυγκαλέ- 
σάντες ὧν τοὺς ἑαυτῶν φρατιώτας, “Ἑρμοκράτες προηγου- 
μένου, ἀπωλοφύροντο τὴν ἑαυτῶν ξυμφορὰν, ὡς ἀδίκως 

͵7 “ Ν Ν 7 ͵ , ͵7ὔ . Φεύγοιεν ἅπαντες παρὼ τὸν νόμον παρήνεσάν τε προϑύ- 

τον 

μὲς εἶναι καὶ τὰ λοιπὼ, ὥσπερ τὼ πρότερα, καὶ ἄνδρας 
᾽ Ν Ν, ΜΠ υ 2 Φ.." Ὁ ν. Φ 

ἀγωϑθὰς πρὸς τὼ ἀεὶ πταραγ[ε)λόμενα, ἐλέαϑαι δὲ ἐκέ- 

λευον ἄρχοντας, μέχρις ἂν ἀφίκωνται οἱ ἐρημένοι ἀντ᾽ 

ἐκείνων. Οἱ δι ἀναζοήσαντες ἐκέλευον ἐκείνους ἄρχειν, 28 
εἰρνῶνν ε ΑΞ ΡΉΓΑ ῃ τς 

καὶ μάλιςα οἱ τριήραρχοι, καὶ οἱ ἐπιδάται, καὶ οἱ κυ- 

δερνῆται. οἱ δὲ, οὐκ ἔφασαν δὲν φαφιάζεν πρὸς τὴν ἑαυ- ...... «τ 

τῶν πόλιν' εἰ δέ τις ἐπικωλοίη τι αὐτοῖς, λόγον ἔφασαν᾽ 
χρῆναι διδόναι, μεμνημένους, ὅσας τε ναυμαχίας αὐτοὶ 
καϑ᾽ αὑτὲς νενικήκατε, καὶ ναῦς εἰλήφατε, ὅσα τε μετὼ 

τῶν ἄλλων ἀήξητοι γεγόνατε, ἡμῶν ἡγεμένων, τάξιν ““΄ τ 
ἔχοντες τὴν κρατίφην, διά τε τὴν ἡμετέραν ἀρετὴν, καὶ τὴν 
ε ΄ “΄  Ὰ Ν ἂὌ Ν ᾿ ͵ ὑμετέραν τπροϑυμίαν, καὶ κατὰ γῆν κα κατὰ ϑάλαξαν 

εἰ 8, γχό, εὐεργεσία, ΝοπΊδη ἐμενσεία- δηΐς παρὰ νόμον, Τ)εΐποαρβ εἰρημένοι 
χω, Ὦ. 6, ξογύτη αἱ ἀξ τερ. Ὀεπα .Ἀ. 1. Βε. Οαῃ. ῥτὸ ἡρηρεένοι. 
Ρτοτηθττὶ οὔδει, Ποηουὶ οθητ τα πὶ 8. χ8. ἐκείνως, ῬΙῸ κείνως Γξουΐα5 
οΥγας οἵ πηᾶρηα τη ἰτίομα ααθοτεθα- {ἀπ Γοτὶ ρίατατῃ εἀά, Οαῆαὶ!. Τμδοποὶ. 
ἴα, ᾿ς ᾿ εἰ ΜΝ εϊῆι. , 

δ. 270. προηψθμίνω. Οοά. ψεπηει, εἰ χρῆναι. ἴπ|. αὐτὸς, Ὦ. 6. κελλέίες, 
τηᾶγΡ;. ϑίερἢ. προηγᾶντος. 

ἀδίκω αὶ σὸν νόμον. ΑἸτεταίγατα 
δουπάαδτγα νἰἀδίαγ, Ζ.. 8εά τεξϊε τπο- 
ποϊτ σοπῖτα Μοτὰπὶ Κορρεη, αἱ δίς 
καια δἷ νόμος ἀϊὶ ρα απτοτ, ἴθρε, τὰ 
οἵ ἢ. 1, ἀδίκως εἰ παρὰ νόμον 6ἢξ ἀϊνετ- 
{ας Ῥυϑῖογοα Ἔχθτηρία δία τ Τοτὶρῖο- 
ΓᾺ ΠῚ, δὶ ἀδίκως εἰ παρανόμους Ἰυηξϊα 
Ἰεξαμίυτ. Μαὶπι νοῖο ἱπίεγοτα καὶ 

ϑεπίαβ, πὶ ἔ!]ογ, ἢὶς εἢ : ἀφο ἐΠ8 
ἀικενιηΐ μὲ ἱρς ἀϊσεμαὶ οαμ αν με 
απ ἀρεμαϊ ῥοίεβας ἀδίωνῦ α ταηλἐεἰδως, 
φμορίανα ὍΟΣ. ἐρηογαγε ποῦ ῥοί εὶς εἴς. 
ΑὉ οὈἸαυᾶ οτατίοης Μξατίτη τταπῆϊ δὰ 
τεξζαπι, υτἱ (οἱ ες, 

αὐτοὶ καϑ' αὑτός. ϑοῖϊ, ορΡ. μετὰ 
φσὼν ἄλλων, , 

| 



χορὰ ὁ 

το ΧΕΝΟΡΗΘΝΤΙΒ. ΒΈΓΓΕΝΙΟ. 
“οὐπάρχρυσαν. Οὐδενὸς δὲ ἐϑδὲν ἐπαιτιωμένε, δεομένων, 

ἔμεινων, ἕως ἀφίκοντο. οἱ ἀντ᾽. ἐκείνων φρατηγοὶ, Δήμαρ- 

χός τὲ Τιιδόκου, ἡ Μύσκων Μενεκράτες, καὶ Πόταμις 
Γνωσία. τῶν δὲ τριηράρχων ὀμόσαντες οἱ τλεῖφοι κατ- 
ἀξειν αὐτὲς, ἐπὰν ἐς ὥὕσως ἀφίκωνται, ἀπεπέμ- 

βοψαντο, ὅποι ἠξέλοντο, πάντως ἐπαινᾶντες. ᾿Ιδίω δὲ οἷ᾽ 

πρὸς Ἑρμομράτην Ξ,ροσερβολίγερε, μδλιρὰ ἐπόθησαν τήν 
τε ἐπιμέλειαν. καὶ προθυμῶω, καὶ κομψάτητά. ὧν γὰρ 
ἐγήῳριιε τοὺς ἐπιεικεξάτεις τῶν τριηράρχων "ἃ κυξερητῶν 

καὶ ἐπιξατῶν; ἐ ἑκάφης ἡμέρας. τὸ πρωΐ, καὶ τρὸς ἑσπέραν. 

χ. συναλίζων πρὸς, τὴν σκηνὴν τὴν ἑαυτῷ, ἀνεξυνᾶτο, ὅ᾽ τὶ 

ἔμελε λέγειν, ἢ πράτ]ειν' κωκείνες ἐδίδασκε, κελεύων, 

λέγειν τὰ μὲν ἀπὸ τῷ παρώχρήμω, τὰ δὲ βελευσαμένες. 

Ἔκ τὥτων Ἑρμοκράτης τὼ πολλῷ ἐν τῷ συνεδρίῳ εὐδόξει,. Ὁ 

λῆμα τε δυκῶν καὶ βελεύειν τὰ κράτιςα. ἀάροοὐτ 

φῶν δὲ σρ, (οά. ψεηεῖ. ἑωὶ σφ 
ὄπεπέμεψαντο. . Κιδένανι ἀἠεεάομάν ἢ 

ἌΧῸΝ ἤθεα ᾿ 
ῬἙρμοκράφτην. Ατισὰ- 

8. 20. ᾿πρανν ὑδν ἐσαιτιωμέ 
δεομένων, ἔμειναν. Ν᾽ δὲ τ ποαγον κα 
δι γοραρ δμν γέσνο λων. 

αποάαπηπιοάο νογεὶ [δεῖης ροῖοξ 
να] ραα, αδὲ τοξϊε μᾶθεῖ. Εἰ ἤτω. απ μὰ Ἰΐοραα Ἰεροϑ τοδί ταὶ ἐχ Ὠγᾶτγρ,, 
Ρἱεχ βεηϊεῖνιδ, δεομένων, ποπηπουη. ᾿ ϑίερἢ. 
οβεπάπει, ἢ ἃ ρειοτὶ πιερῦτο' ἀείδει ἐσιμέλειαν. αὐφῷ τἀὰϊ νοϊοραι Μο- 
περαῖῖο. Οοπί, ἱ. τ. Ζό. οἵ ζ. 22. ΥἹ. τὰβ. Βεέϊε, 5. 
ι.7. ἔχ ὑδενὸς ἀαΐοτη Τα πὴ} ἀοῦοι αὐ- [8οηὉ. Πὶς δὲ 81 πρῷ οχ αὰ Ατ- 
σῶν, ηὰο βεέποτε ἔρε εὔατῃ ᾿διὶπὶ τίσο, ἤθη σρωΐ, Κ.. Α΄. ῬΡοΙπατ 
υταπίασ, Νοίαα ΗἩοταιὶὶ μος τ μ συνωλίζων. ϑ8ϑὶς ετηοηδανὶ [οηὔα 
περιο, σία βγίθηι βόὶ σαντο ἀεάεγί, 
ἡΠἸα΄ φομίεη ὐἶναι!, ἰανάε! [ῥοίλες 
φι με ἀνοεγία βφηξηει. Τάτὰ τι ἃρ- 
Ροῦιτα αυϊάεπι νόος ΟΡὰ8. εγᾶῖ, 
Θύδιν ἰαθηθον, ἢ ΒΥ ΠΝ 
ἴοτ. 3. Α΄. Ἡνοίβω,.) 

ἔνων, Μονὰβ αὐάὶ νυΐς δέ: 6ὁ- 
πιεηδας καὶ σάντων δεομένων ἴ,δοῃ- 
οἷανίιβ: ΡιγΚ  πηογα8 οὐπὶ. ψόγον 
μὴν ἐΐαφνε φηνόν δ φια ἀἰδεδαμίμν 
αὔομίνεμίμν, ναὶ ἰπι οοάίσο Ἰοκὶε νοὶ 
ἐχ ἱηκεηΐο εὐππσπάανίε τῶν λεγομένων, 
ὭΟΩ πιαὶς. Θυίὰ ἢ ἢ παιυαυν, ἃυ0» 
τοτετῃ (οτίαΠὴς (οὐ ρΟε τῶν γενομένων 
{, γεγινημίνων) 

τε ΤΙ δόκν, ὈἸΓρΙίοοε Μοτο σεν ετρὸ 
φοη ϊοίε 'Ε σεὐόκν, Νοπνίπα ἐδάσπι Π0- 
τσὶ ἀσσυπὴ οὐΐς ΤΉ μογά, νἱ ,, 85. 

Τνωσία, Η. 6. Γγωφσίμ. 

Ῥσίσεπίς, εἴ δα δζοτε Μοτο, ργσ σύναῦ- 
λίζων : πα μου βεπετα “νι Ῥεδοδταπι 
κε ἃ. Ἰἰστατι δ, νά, δα Ογτορ. ἱ. 2. 

» Πρ Ὴνἥδὰ Ριὸ βἱοεπιδιξ ἀνεκοινοῦ. 
σο, Μοτο ἄυος, τοοςρὶ ἐχαυνιαθν 
ΦΙΔΡΌΡΟΝΝ ῃοῖτο ἰοσο ὈΪ8 ἰαυάδὲ 
τὰπηυᾶμη Χοπορδοηίουσι. Οἷ, Ναὶν 
Κοηδτ, δὰ ΤὭςοουϊ, Ρ. 227. 
ΠΝ ὴ λίγ. Ἐπά, Α. :; ἄμιλλε 

λίγων, 
Ἰμμνεὐδξαι δὶς 816 ν Ῥτὸ εὖ 

δόξοι εὐ, νοῖι, εἰ ἡ ν φυοὰ ἀδὲ 
Οαδα!. 

βυλεύων. Ἑὰά. νοῖῖ. εἰοοά. γνεμποῖ, 
βυλεύων, ρετρενα πη, 

κατηγορήσας, ΕοΟ ἰοδθατιν οα ἰρμίο 
δηοὶ ἐὈροηοτῖθ,, Οὐτὰ δαΐν ΤἸΠὰ-., 
ῬΌςτποϑ σοπηπιοίυβ ἃ ΔΙοϊθ᾽δάς, ποῦ 



ἼΛΒΕΒ Ι. ΟΑΡ. ᾿ς οἰ 

Γ Τισφαζφέρνους ἐ ἐν Λακεδαίμονι ἹΕρμοκράτης, ̓ μάςτυρίο: 
τος καὶ ̓Αφυόχου, "οἱ δόξας. τὼ ὄγτω λέγειν, ἀφικόμενος 
παρὰ Φαρνώδαζον, πρὶν αἰτῆσαι χρήματα “λαξὼν, παρ- 

ἐσκευάζετο, πρὸς τὴν ἐς Συρακέσας κάϑοδον ξένες τε κϑὴ " 
τριήρεις. Ἔν τόὅτω δὲ ἧκον οἱ διάδοχοι. τῶν Συρακουσίων. 

ἐς Μίλητον, καὶ ἡ πωρέλωξον τὰς ναῦς καὶ τὸ ςράτευμω. 

Ἐν Θάσῳ δὲ κατὰ τὸν βαιρὸν τοῦτον ςάσέως ΤΩ 82 
νήε, ἀωπίατυσιν "ὦ Λακωνιςαὴ, κοὴ ὁ Λάκων ἁρμοξὴς ̓ 
Ἐτεόνικος. καταιτιαϑεὶς δὲ ταῦτα πρᾶξαι σὺν Τισσώ- “. 

Φέρνει. Πασιππίδας ὁ Λώκων, ἔφυγεν ἐκ Σπάρτης. ἐπὶ ,.. 
δὲ τὸ ναυτικὸν, ὃ ἐκέϊνος ἠϑροίκει ἀπὸ Ὁ συμμάχων, ἐξε- 
πέμῷφϑη Κρατησιππίϑας, καὶ τσαρέλαζεν ἐν Χίῳ. Περὶ 33 

δὲ τότες τὰς χρόνους Θρασύλϑ ἐν ̓ Αϑήναις ὄντος, ἴΑγίς, 

ἐκ τῆς Δεκελείας τορονομὴν ταοιώμενος, πρὸς αὐτὼ τὰ “““ 

Ἢ ᾿ 
νν. 5. δ 

ες ... λεοχι, πμ ον, χισυ μανοῦ ω, 

πᾶνε8 Ῥῃσρηϊοϊαβ δι χ!! ο τηϊτογεῖ, πδὸ 
πιρθηάϊα σοπιπιδαϊτατη δ, ααδτηδά- 
ταοάμππι ρτοδηλϊίεγας δηῖθα, Ῥεϊοροη- 
ΘΠ 5. Ταρρεάϊιτατει, Η οὐτηθογαῖθβ ὃγ- 
ται Ἀ πι18 οατπὶ Μιϊοῆογαπι Ἰερατιὶβ εἰ 
᾿ΑἌγοοθο, αἱ δά! πανάγομι5 ϑρατ- 
ἴδη.8, δηῖς Μιιάδτὶ αὐἀνοηζυτῃ ἔα- 
εγαϊ, δά τς Τ.ἀοεάδοτηοπετγῃ, αἱ ἰδὲ ΤΊ- 
[ἀρῃεγηθπῃ ἀσουίαγει, Ὑ᾽ὰ, ὙΠαυογά, 
Ψὶ], 8 6. 

ἀφικόμενος π' Ηδφο ἰπτε}}}.- 
δὶ ἀεθεης ἀθ φλαζονα ῤνδεμυναὴν ΟὔΠῚ, 
᾿δ||δῖο πυποῖο ἀς ἰὰ0 ΘοἸοραταπηαὰθ 
ΦΧ ἢ] ϊο, ἀ ΘΠ τα αὐ Ἔχϑεοίτω τοαϊτυπι- 
406 ἴῃ Ρϑιγίατη ρᾶγαγει, Ἀδθπὶ ΘΧρΙ - 
οἂϊ Πἰοάοτυβ ΧΙΠ, 63. ἢο: Ἑρμοκρά- 
τῆς ἐκ τῆς τρατείας φιλίαν ἔχων πρὸς 
Φαρνάξαζον τὸν σῶν ΤΙερσῶν σασρώπην, 
ἔλαξε παρ᾿ αὐτῷ τοολλὰ χρήματα" μεϑ' 
ὧν εἰς Μεσσήνην καταπλεύσας, πέντε μὲν 
ἐγαυπήγησε τριήρεις, χιλίους δ᾽ ἐμωσϑώ-: 
σατο σρατιώτας. τοαραλαξὼν δὲ καὶ τῶν 
ἐκπεπϊωκόξων ᾿μιερείων ὡς χιλίους, ἔπε- 
χείρησε μὲν εἰς Συρακώσας κατελθεῖν, 
συνωγονιζομένων αὐτῷ τῶν φίλων" μένῳ 
τυχὼν δὲ τῆς ἐσιξολῆς, ὥρμησε, διὰ φῆς 
μεσογείου, καὶ καταλαβόμενος φὸν Σελι- 
νῦντω, καὶ τῆς τοόλεως μέρος ἐπετείχισε, 

καὶ τανταχόϑεν κατεκάλει τὸς διασωζο- 
μένους τῶν Σελινουντίων. Οἵ, Πὶοάογ, 

ΟΔΡ. 75. δὶ νἱτὶ ΟὈἰταβ ἀείοτι οἰτατ. 
Μίλητον. Ημσο δάἀνεξὶϊ ἱπιοὶ ἰρὶ ἀε- 

δεπῖ ἃ {δγαγο 8, φαὶ ᾿ἴ5 οὈίδοατῖ ἔα. 
δγαηΐ ᾿αθεπίεγ, υἱ εἢ 3. 29. Πὰ Χό- 
ποΡῆοη ΠῚ ρίας ποὴ οοπίιίγατίᾶ ἀϊοίι, 
αιυσά ρυϊδθαι ΕἾ. Ῥοτίαβ. Ζ,. 

8.32. Θάσῳ. Ῥτο Θάσσῳ, ργϑρειπίε 
Μὺϊφ τείοτγρῇ ἰά, φαοά σεριογὶϑ ἰϑοίς 
οὈτίπεοῖ, 

Πασιπαίδας. Οαῇαὶ. «πωρυνιλοίδω, 
Κρατησ, Ἐάά, νεῖι. Κρώτσ. Ἐφ 

8ΔῸ 60 βεῆαβ πγετηονύαῖ Πἰοάοσιιβ χῖν. 
65. πθη πη τ88 Π6Ὸ ΠΙΔΡ ΝΆ 8. 

8.33. Δεκελείας, Τοοὰπὶ δὰπς Α- 
τπ δ ηβ. ν᾽ οἰ πη ϑρδτίαπὶ ταδία Αἰεὶ- ὦ 
δδά 5 (Τὰ ογά. νἱ. 91. 93.) ἀῆποὸ θεὶ- 
Η: Ῥοϊοροηπεβασὶ ὑπάενβειπιο πηὰ- 
ηἰθγδηζ, (1014. νἱῖ. 18. 19.} )ζ οὈΐοτ- 
νάτοηῖ ἰδὶ εἴ νεϊὰς οὐπάογεπε Ατῃεηϊ- 
δηΐεβ, ογε τας δγυρτοπΐθαβ. νεχᾶ- 
τοῦτ, Ετ πιᾶρηιπιὶ άπ δᾶ τὸ ἀδπη- 
υτὰ ἱπτυϊογαπι Αἰ πεηϊεπῆθαβ. (Ἰδ]ά. 
νἱῖ, 27. 28. Οοτπηεῖ. ΑἸοϊ δ᾽ αά, ο. 4.} 
Ετροὸ πῦπο Αρὶβ, τὸχ ϑιρατίβπυϑ, ἀε- 
π80 ἰηάδ δγαριοθεπν ἕδοῖς. Οείδγα τε 
ἢ δεὸς ἐδάεπι ἐχουΐῆο εἢ, ἀες ᾳὰᾶ 
Ῥὶοάοτγας χὶϊ!ν 72. Το ρῦτ, ππᾶρπος οἵα 
ἴῃ τερηρογάγα σγϑιίοης ἀπε πία 5. 17.ο- 
γμς. ϑ8ὰ ργόγοτη ἤδης ἃ Χεπορἤοηῖϊα 
τηδτηογαίδτυ ἔα εξ }1ὰ, τεδϊε βατυὶϊέ 
ΥΥ εὐεϊίηρ. Ρ. κοῦ. Μυλῖο εἴατα ρ]ὰ- 
τα ἕαξὶα8 Ὁ Αβίαθ ἐχουτῆοπεϑ εχ )6- 
οεἰεία ἰΐσες Ταϊριοατγὶ, φαδπαυδτη ἃ 
πουῖτο οομηπηετσηοταῖαβ, φαοηίᾶπῃ ἢἰ- 



12 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΒ5 ΗΕ ΤΕΝΙΟ. 

»Ὕ Ὸ. : »»» . ᾽ . 
τείχη ἦλθε τῶν ᾿Αϑηναίων. Θρασύλος δὲ, ἐξωγαγὼν 
ΕΝ ΄ ΑἿ ΄ " Ν Φ »Ὁ ͵7 » - τ ᾿ 

Αϑηναίους καὶ τοὺς ὥλλες τοὺς ἐν τῇ πόλει ὄντως ἅπαν- 
τὰς, τυαρέταζε παρὼ τὸ Λύκειον γυμνάσιον, ὡς μωχόμε- 

ἢ β 3 “ἢ 4 δια τὺ ἐνύϑάγος, ἂν τροσίωσιν. ἰδὼν δὲ ταῦτω ἴΑγις ἀπήγαγε τα- 

χέως" καί τινες αὐτῶν, ὀλίγοι τῶν ἐπὶ τᾶσιν, ὑπὸ. τῶν 

“ ψιλῶν ἀπέθανον. οἱ ὧν ᾿Αϑηναῖοι τῷ Θρασύλῳ διὼ ταῦ- 
τὰ ἔτι ττροϑυμότεροι ἦσαν, ἐφ᾽ ἃ ἧκε, κοὴ ἐπεψηφίσαντο, 

ὁπλίτας τε αὑτὸν κατωλέξζαεϑαι χιλίους, ἱππέας δὲ 
35 ἑκατὸν, τριήρεις δὲ πεντήκοντα. ἴΑγις δὲ, ἐκ τῆς Δεκέ- 

λείας ἰδὼν πλοῖα πολλὼ σίτου ἐς Πειρωιῶῷ κατωϑέοντα, 

ὠδὲν ὄφελος ἔφη εἶναι, τὸς μετ᾽ αὐτῷ πολὺν ἤδη χρόνον 
᾿Αϑηναίους εἴργειν τῆς γῆς, εἰ μή τις ογήσοι, ὅϑεν κοὴ ὁ 
κατὼ «ϑἀλωῆαν σῖτος φοιτῷ" κράτιςόν τε εἶναι, αὶ Κλέ- 

ἘΠῚ ἔδεσε τπογηθπιὶ δὰ Γὰτηπιδπὶ δΕ 
αἰτυϊογαηῖ, Απίς ἔλγις τι σα! πῃ ὃ 
δάἀάϊτ, εἰ γυμνάσιον ροῖξ Λύκειον ἀεἰοῖ 
Επε, Ῥογίαβ, 8. 

παρὰ τὸ Λύκ. Ἑὰ. ΛΙά. σερὶ σὸ Δ, 
μαχάμενος. Ἑὰὰ. νοεῖς. μαχόμενος. 

. 34. ἐφ᾽ ἃ ἧκε. ΟἿ, 8. 8. 
Ψψηφίσαντο. Ματᾷ. ϑίερῃ. ἐψηφί- 

σαντο, ἴῃ ὨυπΊΘΓΟ τ ἰταπὶ οοηίεηεὶς 
Βιοάοτγαβ, [δὰ πᾶνεβ ροηΐξ 30. 

8, 354. [ἝὉοττ, εἰ μή σις σχήσει, ἴῃ 
ας, ὅ8δρὲ ᾿ἰὈγατῖοβ ἀδοορίε αἱὰ5 οοη- 
Γεαυςφητίδε τη ρογατῃ [νἀτίηδδ ς οἰἰᾶ πὶ 
Ὡος ἰπ ορεζε, Ἰοοίβ ῥ᾽ υγ θ8, φαγὶ 
Ὠθης ποη τηραγίηΐ, Α᾽, Α΄, οί βωε.) 

ὅϑιν καὶ ὁ] ΟΠα!οφάοπεπι, Βυζαητὶ- 
τὴ, ἃπίς οπηηΐηο τορίοηςβ Ῥοῃτὶ ἰπ- 
οἰ ρὲ ραίοι οχ ἰἰβ, αυδὲ Γξαᾳυυηΐζυτ, 
ἹΜαχίπιδηι ἱπάς ἐγαπιθεητὶ οορίατη Α- 
τΠφηδ5 δ αἴαπν (αἱ ξ τοτατγ ΠΟ ΟΓΆ- 
1ε8 ΤταροζΖ, Ρ. 724. ἴὴ τιᾶρηᾶ ατης 
{ταπιοπίυτη Αἰ δοηἰςηἤθι8 ἀοηπάνογαι 
ϑρατίδουβ Βοίροτ! τοχ, ἰεἤδηιςς [η- 
{ογριίοπς Αἰεσα χίΐ, Ρ. σι. δρυά 
Ομδηάϊεγυμη, Εαπηοπὶ πιὰ μμηδπι Αἰ 6- 
πἷβ. ὀχογίαπη δα ριο ἰ δίτα. γυπηοητὶ 
Ῥοπιϊοὶ ἱπηρογιδείοης πηοπιογαὶ ῬΗΪ- 
Ἰοῆγκίυρ ἰῃ νἱία 1, δηΐ δ. τι, Ἐχ 
Ηἷκ χη δ εἰίαμς ΑἸ ἐν το  πγοη ἐκ ἰητεΠ ρὶ 

τη κηΐτυἀο σοπηπηογοίογατῃ μοῦ 
οἰείροπίυπι ἐγ υδηιαιογαη), (ρτρο- 

τογ ἐγαπησηκοπι δυίεπι κοη.8 ΟΠ 
(Π αππσπίογατ εχ Ροηπίο δάνοθοῦα- 
το7) οἱ αυδηζαπι ἱπιοηίυοήι, ἢ αυΐα 

} . 

ροϑμρόε ΡοβεΠοηοπὶ πη ὀχίτα Ηεὶ- 
εἰροπτὶ ἰοποθαῖ δὰϊ ἀυλϊτοραι. ΗἸμο- 
τί πη σοπιτηθγοϊογα παι ρὲῦ Η]εἴροτ- 
ἴασαι οἰΐπὶ ἐγεαδηταϊογα πὶ οργερίδ 6- 
πατγανὶς ᾿ς Θυΐρηδβ ἰῃ Μέπιοϊγοβ ἀς 
Ἰ᾿Αοδά, ἀε5. Β. 1,. νοὶ. 37γ. Ῥοῆεα 
δαηάσπι δυχὶς ΡϑηΖοὶ ἰπ κογπγαηΐοϑ, 
νεγῆοης Ὠϊοηΐβ ΟΠ νοὶ. ἰϊ, ρᾶτι, ἱ- 
ἴῃ Ὀιδετι, ἐς ἤδεα οοπηπηθγοίοσα πε 
ἴὰ 1αἸϊο Οδοίαγο Οείογατι οὐαί ῆς 
Χεπορβοη Ἰερδιϊοηθτη Τοδάἀδοπηοηϊ- 
οὐ πὶ ΑἸ 6 ηἃ5 τ Πα πη, αὐ Ρϑο ΠῚ Ρ6- 
τογοῖ, τηθπιογαία τη ἃ Ὠϊοάοτο χὶν. 52. 
ὰὉ ΟἸγτῖρ. 92. 3. Οοπίγα βόδια δὰ 
Ευτγρίάοτι ἰῃ Οτοῖῖς νοτί, 371 εἰ γ70. 
εχ ΡΒ οοἤοτο ἐταάσης Ἰοραιϊοποπὶ 
εἂπὶ πλἰ Πα πὶ ἔα δ ΟἹ γπυρ. 92. 2. ἃγ- 
οδοηῖς ΤΠεοροιῖρο. ϊοάοτὶ τὰ πιο 
ΠδΙΓΆτ ΟΠ τα τοδὶς ῥγθοίοτι ΥΥ δ! Ἰτρ,, 
δὰ ὶοάοτγ. Ρ. 582, Ρασοπὶ αομλίπιβ 
οοαϊοίοογοι, ἀσπηαροραβ ΟἸςξορθοη ἱπι- 
Ροάϊι, Ροβ καὶ απὶς Κλίαρχον ἀςοῦα 
αὐθάδη ἃὰς καὶ ἀεϊεπάσπι, οοηίες 
Εν, Ῥογίυβ, 8, 

Κλέαρχον, ΤἸηΐτα οᾶρ. 3. ΟἸδάτοΠ 5 
Βαγπιοίῖϊεβ Βγχαητὶὶ πιοπιογαΐαγ, 40 
αθίδηϊς οἰ ἀρὰ Ῥῃαγπαθαζυπὶ ἀ6- 

πο Βγχαητίαπι ΑἸοϊ δἱαάὶ ργοάϊταπι 
αἷς, ἰοάοτυβ χὶν, 13, Βγζαηιίοβ ἃ 
ΤΒτδοίδυ9. 6110 δὲ οἷν!!! (οαἀϊτίοπα 
νοχηίοβ αἰ ἀσσοπὶ ἃ Ἰἀοφάθοπιοη 
Ρους, αὶ τανθαβ. ἀοπηοῆίοαβ οοπη- 
Ροποτει, Εο σοηῆ!ο πὶ βτι ΟἹ ταγ- 
ονυ πὴ τ ἰεἰ 5 τλυ εἶ8 τηοτοοὰς οοὴν 



ϑϑός, το ῷν ας 

πὰ τ ὕω 

ΠΛΒΕΒ 1. ΘΑΡ. Π. - 13 

αρχον τὸν Ῥαμφίου, τυρόξενον ὄντα Βυζαντίων, πέμψαι ἐς 

“Χαλκηδόνω τε κφὴ Βυζάντιον. Δόξαντος δὲ τότε, σλη- 36 

ρωϑεισῶν νεῶν ἔκ τε Μέγάρων καὶ ταρὼ τῶν ἄλλων ξυμ- 

μάχων πεντεκωίδεκω, φρατιωτίδων μῶλον ἢ ταχειῶν, 

ὥχετο. καὶ αὐτϑ τῶν νεῶν τρέϊς ἀπόλλυνται ἐν τῷ Ἕλλησ- 

πόντῳ ὑπὸ τῶν ᾿Α“Πρκῶν ἐννέα νηῶν, αἣ ἀεὶ ἐνταῦϑα τῶ 

πλοϊω διεφύλατῆον" αἱ δὲ ἄλλαι ἔφυγον ἐς Σηφὸν, ἐκέϊ- 

9εν δὲ ἐς Βυζάντιον ἐσώϑησαν. Καὶ ὁ ἐνιαυτὸς ἔληγεν, 37 
ἐν ᾧ Καρχηδόνιοι, ᾿Αννίξω ἡγεμένου, ςρατεύσαντες ἐπὶ 

Σικελίαν δέκα μυριάσι ςρατιᾶς, αἱρῶσιν ἐν τρισὶ μησὶ 

δύο πόλεις Ἑλληνίδας, Σελινᾶντα καὶ Ἱμέραν. 

κεφ. Β. 

ΤΩ δὲ ἄλλῳ ἔτει (ᾧ ἦν ̓ Ολυμπιὼς τρίτη αὶ ἐγενηκοξὴ, ΟἹ. 92 ξ. 

ἀυδιῖδ ἐγταπηϊάθπῃ απ άεπι Ἔχεγοῦ Εἔ{, 
Βα τ Ὸ ἱρίταγ Ῥαπιποῖάε εἰεξταπι εἰ 
ταπάθπι δὰ δε γτηγίαπι υἱξϊα πὶ δὰ- 
ἔαρ δ ἴῃ Ἰοπίαπι δὰ γα. Ηδοο 
Ῥὶοάογυβ τεΐεγε δὰ ΟἸγιηρ. 94 8π- 
πατη 4. Τρἰταγ ΒγΖαπεὶὶ Γα  Πξ νἱἀδτὰγ 
8Ὸ ΟἸγπΙρ. 92. 3. δά 4υθπὶ ΔππῸΠ 
Πιεθο Χεπορμοητὶβ πᾶγγαῖῖο ρετιῖπεῖ, 
υαἵαυς δὰ ΟἸγηιρ. 94. 4. 400 8ῃπὸ 
ἐχίαϊ οσὰπὶ Ογτοὸ ρῥτοίεξιυβ. εξ οοπῖγα 
Απάχεγχεπι. ϑοι!ἰσεὶ ἀὰτη Βγζδητὶ- 
Ἐπὶ ἰῃ ροϊοῖξαῖς ογαΐ ΑἰΠθηϊ ἢ ΠῚ, 
νἱάδιυγ ἴῃ ΤἬτγαοϊα οὈογγαῆε δὰϊ Δ} 10]. 
Ῥοῖ ρυρπᾶπγ δρυὰ “: βοίροίατηοβ 
δυΐξῖοῦ Απαρδίδοβ ἰϊ. 1. ἱπιρειγαε αἱὲ 
ΟἸεαγοῃυτη 80 ἙΡΠοτίβ, αὐ οοπίγα 
ΤΏτδοαβ οἰνὶταῖεβ Οτεθοὰς ΟΠετίοηεῆ 
ἱτπηραρηδηῖ65 τη ττογοῖαῦ : ὑηάς τενο- 

- οαἴαπη πῸη ΡΑγα δ ἰτηρετίο, [δὰ δὰ 
Ογτατη {γα ηβέαρ δ, Ὁ ΠΙπηαἸανὶε [οὶ- 

“Πσθε {16 ΟἸεατοῃὶ τοὶ τίοπεβ ἐγταηηὶ- 
οδ8, Ῥ] ααγ ΟΠ 5 εἰίαπὶ ἴῃ Ατδχεγχα 
[ογιαατι πηεπιογαὰς δὰ ΟἸδαγοπυτη 
τη δ πη, αἰ Ουὐτὸ οταηὶθαβ ἴῃ το 5 
ορἰτα]αγθίασ, νεγατη πατὰ ἰπ ΤὨτγαςία 
8) ΒυΖδπΙὶΐ ἰὰπὶ Περίεγιτ, ποη δαάϊε, 
Ἐχ Ροίγεβοο ἴϊ. 2. 7. ᾿ἰσθοϊε τοῦ πὶ ἃ 
ΟἸεάτοῦο βεβαγατα ογάϊμοπῃ δοουγατὶ- 
Ὁ58 σορῃοίοετα αυϑηη ἐχ Ὀϊοάοτο. ϑ8οὶ- 
Ἰίσεῖ ουτπὶ ἀδίεοϊεηι Βυζαητῖῖ, ατθθ 
ΑἸοϊδιαάϊ τοι] οες ργοάϊια, τηαϊταῖαβ 
αὖ ΕΡΠοτῖβ  ΟἸδᾶγοῦυβ [Απιρίδουπι 

ουπὶ αυδίσποῦ πανὶ θὰ5 Ῥτοΐαρίτ. Π6- 
ἰπάς ουτὰ ΒγΖδηῖὶ ἃ ΤὨτγαοϊ 08 νοχ- 
τὶ ἀχσεβ δά εὰπὶ τηϊτεγοπῖ, τοχαϊατὶ 
δυχὶ πὶ εἼ 3, σὰ πὶ ἡανῖ 5 (εχ τεάϊ- 
θαι ΒγΖαητκίαπι, εἰ ἀποϊθι5 ἀοϊο οοπι- 
Ριοπεπῆς ὑτθεπι ἰπ πᾶτη ροϊεβαίεπι 
τεάϊρεῦαι, ὕὀὶ νεῖθαπι ζηριωθὲις 
ποίοϊο ἂἃπ τυ ᾶπὶ ἃπ Ἔχ ἢ ροσπᾶπι 
Ὡρηίΐβοει. ὲε ΟἸδαγοῃὶ οὰπὶ ΤὨγδοὶ- 

. θὰ5 ὈΕῖ]ο πιαϊτα ἰὈὶ πᾶτγαὶ Ροϊ γεδπὰ8 
11. 2. 8. 9. το. 

8.37. ᾿Αννίθα. Νοη εἢ Απηϊδθαὶ ᾿}- 
Ἰε, φαὶ οὐτὴ Ἐογηδηΐβ Τδουπάστη Ρὰ- 
πίστη βοῆς Ὀε Πα τη, Γεὰ πιυϊῖο δηιὶ- 
αυΐοτ, δἰ ̓α5 Οείοοῃῖβ εἴ περοὸβ Απη}}- 
Οδτβ, αὶ ἱπ θεῖο οοπῖγα ΟΘεϊοπεπὶ 
δὰ Ηἰπιογάτη σεοϊάετγαϊ, Ὠϊοάογ, χἰϊὶ, 

43: 
δέκα μυριάσι, Ἐπηάεπι ΠῸΠΊΘΓΟΠΙ 

«ταάϊε ΤΊ πηδοιβ, δὰ πἰτηὶβ δυρεῖ Ε- 
ῬΒοτγαβ ἀρὰ Ἡϊοάοτγ. χὶϊ!. κ4. 

Σελινῶντα. Εχοϊάϊατη τὈΐ5 Ρ᾽ αὐ θὰ 9 
ἀείοτγϊ οἱ Ὠοάογαβ σδρ..56. (644. 

Ἱμέραν. ϑίερῃαπυβ Βυζαπῖ, ἢσπο 
Ἰοσὰπὶ δυάδι υἱεϊοίε : πᾶπὶ Ρῥτοίογι 
φρατεύοντες, φρατιαῖς, αἴρωσιν εἴ χείμε- 
- Ὀξοίογασι ἀδ τοὶ ἐχοϊαϊο νυἱά. 

Ἰοάοτ. οἂρΡ. 62. 
8. τ. αὶ ἦν ᾿Ολυμαιὰς---Εῤχαήμονος. 

Νπιδγοβ Δηποτατη Οἰγταρί σογὰπι εἴ 
ποσηΐϊηᾶ ἘρὨΟτογατη οἴ ἀγοποηίοτῃ ἃ- 
Ῥυὰ Χεπορμοηίειαῃ ἃ πιδηὰ γεοξητουὶ 
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ἡ τροςεϑεῖσα ξυνωρὶς ἐνίκον Εὐαγόρου ᾿Ηλείωυ, τὸ δὲ τά- 
οδιον, Εὐξότως Κυρηναῖος,) ἐπὶ ἐφόρει μὲν ὄντος ἐν Σπάρτῃ 
᾿Εὐαρχίππε, ἄρχοντος δὲ ἐν᾿᾿Αϑήναις Εὐκτήμονος, ᾿Α9η- 
γοῦῖοι μὲν Θοριμὸν ἐτεύχισαν, Θρασύλος. δὲ τά τε. Ψη- 
Φιοϑέντα «λοῖω. λαῶν, καὶ τεντωκιοχιλίως τῶν ναυτῶν 

Ζχι ουνδ πφελταςξὰς ποιησάμενος, [ὡς ἅμα κοὶ πελταςεῦς ἐσο- 
“μῶροις] ἐξέπλευσεν ἀῤχομένε τῷ θέρος ἐς Σώμον. Ἐκῶ 

᾿ δὲ μένας τρεῖς ἡμέρας, ἔπλευσεν ἐς Πύγελα" καὶ ἐνταῦϑα 
τήν τε χώραν ἐδήου, κοὶ τροσέδαλε [πρὸς], τῷ τάχει. ἐκ 
δὲ τῆς. Μιλήτε βοηϑήσαντές. τινες τοῖς Πυγελεῦσι, δι- 
ἐσπαιρμένους ὄντας τῶν ᾿Αϑηναίων τὰς ψιλὼς ἐδίωκον. 

4 οἱ δὲ πελταςαὴὶ, καὶ τῶν ὁπλιτῶν δύο λόχοι, βοηθήσαντες 
Ν ἧς “ὖν ἂν Ν ΕἸ “ .. ᾽ .« Ἀ » Σ 

τρὸς τὸς αὐτῶν ψιλὸς, ὠπέκτονων ὠπαντας τς εκ Μι- 

λήτε, ἐκτὸς ὀλίγων, καὶ ἀσπίδας ἔλαφον ὡς διακοσίας, καὶ 

ἱπιογροίδίᾳ εξ, τέο ἀδίυσπι Ματγῇ- 
8 ΠῚ ἰῃ ΟἌΠοπΘ οὨτοηίοο εἰ Ποά- 
ΜΥ 6} 5. ἰη γι, Θαπηάθη. Νᾷτι 
Ῥηπιυση οὐπὶ Χοπορῆοη ΤΗαυογαάϊ- 
ἐπὶ ἱπιϊίαῖυβ οταὶοτὶ οὨγοηο] βία, 
αὐ νεῖ, δβδίομη, δα ξεατηη πὰ Ὦΐ- 
διηοίααὰς [ἀοίξ τοπηροπιπὶ ποίβ5, ἃ- 
ἴάῖαγ πο οτρά! Ὀ}1|6 νἱἀοτὶ σοηΐζοη- 
ἄυπι, δυπάετη ἤπιυϊ (α δι ἰογετα ἐΪ - 
Ἰδπὶ πυπιεγαηπάϊ γατίοποτα δά υηχιδ. 
Ἰθεϊηάς, ᾳυοά οερυϊ τοὶ οἴ, Ροϊγθὶμ8 
ἴοπι, ἰἰϊ, ρ, 41. 412. εἀϊτ, ἔχη, «γαάίτ, 
Τιπιδοαστη ἀφαλαπι {ΕΠ Ἰογοπὶ {ΠΠὰ 0] 
οὨτοποϊορίαμη οὰπὶ ᾿ἰποτία οουϊυηχ- 
πε. νά. Μοὶ Εχαπιθη φυογιηάδπ) 
Ἰοσογατη ΧοΠΟΡὮ, σᾶρ, 1. 

Κὐξόσᾳς. Οοὐ, νεηεῖ, πιᾶγρ, Θίδρῃ, 
εἰ ἸϑιοάογυΒ ϑὶο. χὶ δὶ, 68. ἐχθίθεηι 
Εὐξάταρ : εἴ ἂρ, Ῥαυϊαπίαπι νἱ, 8, οἱ 
ἴῃ ΠΔΓΡ, -“ ει Εὐξώς Ὅ, 

Θυρικόν, Νιἀοηῖογ θθηο ἀδηλπὶ 
φὈΓεαυΐ σοηΠ! ο [απ οἰΐτὴ ἀαίο ἃ ὅο- 
οὐαί Ρονίο! 5. δΙίον πρυγαηῖο ποῖτο 
ἹΜεπῖογαν, ἰἰΐ, λό. υἱ τοοηίος Ατιοδ πὶ 
οἰπκοπιορ ὁσσμρῆτοης ΘΠ 6}}}5. ἀίαυς 
ἴτα ραιήαπι Ὁ ἱπουγῆθυ» Βο(είαπι ἀς- 
ἐοπόδεγοης, ἴ)6 Ομ ε" 5. εἰ Ἰοοΐβ πλὰ- 
πἰεὶρ τοὶ αυΐν ο κρύαν Διο νἱάς᾽ 
Πειοβθεποιι ἀο Οὐτοπι, 8', 

ὧεφ ἅμα καὶ «, ἱσομίνοις, ΜΝ ἰυ πὶ 

᾿Ατρόπαιον ἔσησαν. Τῇ δὲ ὑςερωίω ἔπλευσαν ἐς Νότιον, 

Ἰοσὶ 1ο}}} ναἱε Βιορθαπαβ ἰτα, υἱ Ἰεσα- 
ἴὰ ἐσομεένῳς, συοὰ τοοορὶς ΝΥ Φ 8 : 
Μογῳβ ὁπηςμάβι νοὶ χρησόμενος, οἱ ἴπι- 
τεγργοίαιαβ εξ ᾿ιφοποϊανὶβ, ν6] σελ- 
φαφὰὼς ἐφομένους. Νοτιῦλ ἰάθτα Μογὰ8 
τοῖο οσπιθηάϊι, οὔ ἰμυτς δάάϊτᾳ- 
τηθηῃϊαπη, 4010 αἰϊᾳ αἷδ ΘΧΡΙ ἰοᾶτα νοὶα- 
ετὶς σελφσαφὰς ἐποιήσατο, Ἐτρο Ἰοσα ΠῚ 
ἀμοὶηἷβ ἱποϊαἀοπάσπι μαϊαν  πηιι8. 

ἀρχ;. σοῦ ϑίφες. Ἡ. ε. ῥοῇ ἀν» 
αἰἴενι φωὶηίμρα, 6 τὰτῖοηο Τοανν οὶ, 
8.2, σῷ φείχοι, Ἑὰά, νεῖῖ, πρὸς σῷ 

σοι χίο, 

ἃ, 4, Νόσιον, Νοὴ υτϑοῦλ νἱάἀδίωτν 
ἀΐοοτο, (δὰ ρτοπηοητονίαπι σὰ πὶ ροτία, 
Ματγοίαπβ Ε]ογμοϊοοία ρ, 30 οἱ 50. ἰπ 
Οεοβταρη 8 Μιπουῖθα5 Πα οἱ ἀκρῳ- 
σήριον αἰχὶα, ϑίγαθο δεϊαμα χὶν. Ρ. 955. 
Νοιίασι ἀρροὶ!ας ὕφορμον αἰγιαλόν. ὦ 
[τὰ οἰἰατὴ ΧΟΡ θΟἢ ον. ν, 14. τρόσ'αι- 
ον φήσας ἐπὶ σοῦ Νοτίου, ᾳυψῆ ἀς ρίο- 
πηοηίογίο ἰοαυίτατ, ΤΠ ιργάϊάδ8. ἰΪ, 
34. Νοιίατα. πουΐηδὲ αυθμΐ ρᾶτίδηι 
αποὶθ ΟοΙορμοηίογατη, ἀλᾶπι σαρ(α 
Τὰροτίους οὐῦς ἃ Ὀαγθατ5 Θοοῦρανο- 
αἴης, Νοιία ιν ἀφάιδεὶβ οοΙ ουὶβ οἰ οο- 
νοσᾷιί5 υπάΐαυς ΘΟ ορΒοη 8, ἰοἀ ἴοι 
εἱοδιὶς αρτοαν τοπαταγαης Αἰποηὶοπ- 
{5 φοάσηη ἀυδϊοτο, ἀαοπὶ οχίοτιρηε 
Ῥοϊγωηυ5 ϑιγαίαρ, Εν 2. ϑραϊἰοησῃι 
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κοὴ ἐντεῦϑεν παρασκευασάμενοι ἐπορεύοντο ἐς Κολρφώνα. 
Κολοφώνιοι δὲ προσεχώρησαν. καὶ τῆς ἐπιώσης νυκτὸς 

ἐνέξαλον ἐς τὴν Λυδίαν, ἀκμάζοντος τῇ σίτϑ, κοὶ κώμας. 
τε πολλὰς ἐνέπρησαν, κρὴ χρήματω ἔλαβον καὶ ἀνδρά- 

Ἂ καὶ ἄγλην᾽ λάαν «οολλήν. Στάγης δὲ ὁ Πέρσης, 5 

περὶ ταῦτα τὼ χωρία Ἢ ὧν, ἐπεὶ οἱ ᾿Αϑηναῖοι, ἐκ τῷ σρατο- 
οπέδο. διεσκεδασμένοι ἡ ἧσαν κατὰ τὰς ἰδίας λέας, βοιϑη- 
σάντων τῶν ἱππέων, ἕν μὲν ὧν ἔλαξεν, ἑπτὼ δὲ ἀπέκ- 
τεῖνε. Θρασύλος δὲ μετὰ ταῦτα ἀπήγαγεν ἐπὶ ϑάλατ-6 
τῶν τὴν σρατιὰν; ὡς ἐς Ἔφεσον. τυλευσόμενος. Τισσω- 

Φέρνης δὲ, αἰσθόμενος τῶτο τὸ ἐπιχρίρήμα, φρωτιάν τε 
“συνέλεγε πολλὴν, χρὴ ἱππεῖς ἀπέςελλε, παραγγέλλων 

πᾶσιν, ἐς Ἔφεσον βοηϑϑν τῇ ̓ Αρτέμιδι. Θρασύλος δὲ, 7. 

ἐδδόμη καὶ δεκάτη ἡμέρῳ. μετὰ τὴν ἐσξολὴν, ἐς "Ἔφεσον 
ἔπλευσε, κρὴ τοὺς μὲν ὑπλίτας ἐς τὸν Κορησσὲν ἀποξιξά- 

τ δ υ ϑδ με μλαδη 

ΕῚ ἃ Τηυογαάϊ Ἰάθ πιοπιογαίδηη. τοίροχι ξ 
οἰίατα νἱἀδίυγ Αὐοῖεεβ ἰῃ Ῥοϊΐτ. ν. 
3. ἀηάς ἀρρᾶτοι Νοιίεηίεβ οἱ Οοἱο- 

τορι] οᾶπὶ ΘΟΓΠ ΠΟΤ. 
ἀμαδα θὲ, ἃ ἀηδηαὰς Ὠαδυϊῆξ οἰνὶτα- 
ιἴφπι. ᾿νία5 χχχνὶϊ. χό. Νοιίατη, ἰπ- 
αυϊῖ, δυο ἃ νεοίοτα Οοϊορῇοης ἄμμο 
ἔδγγαθβ τα Πἶὰ ραδαμ πηι. Ν άθεατ ἱρίταγ 
1ανὶα5 ἃ νείθτε πονᾶτη ΟΟἰορῃοποπι 
ἀϊβίπραοτε, (εἰσ. ἴῃ Θεορτ, Απεᾳ. 
εξο νεῖο γηρ! Ἰοἰζον νείεγεπι ἀϊοὶ ρὰ- 

ονἴο, 4180 βτθροα ἀϊοίταγ ἡ ἄνω, ἴδ 'πο-᾿ 
ν ἴεα Νοιῖὶ τηθιγοροϊη. [Γγῆτηᾶ- 
οἴνα5 αυϊάφτῃ οαρία γε. ΟΟΙορΡ Ὠοηΐοβ 
Ἐρδείυτῃ ἰταάπχογαῖ, ατἱ πᾶτγὰς Ραὰ- 
ἴαυίαβ Ρ. 16. .οὲ 400. δ τα δ ἴῃ 
Ῥαιτίαση αὐθθηλ, εἰ ἤπιυὶϊ Νοιίατῃ, Ὁ- 
Ἰἴπλ ἠᾶτὰ ἴῃ ᾿δαηάθτῃ οἰν ἐαίθ πὶ οοῦ- 
λαπξϊαμα, ἰρηυ ἔξ ἀρρᾶτγεῖ εχ θοὸς ηαοὰ 
Δηιοσῃὶ τορὶβ ορραρπδιίοηθηι Οοἰο- 
ῬΠΟΗΙ Ἐοπιαηὶβ ἔανεηϊεβ (απ ἰπὰ- 
οὐαηῖ, δυξῖοτε [ἰνίο]. ο. ᾿ς Νοιῖο 

τ ἦδ ἰτὰ : ἰρίε οορίδβ δὰ Νοιίαγα ἀποὶξ : 
“Ἰά ορρίάατη ΟοἸορῃοπίογαυτη τηϑγὶ ἱπη- 
ΡΪ ΠΕ ἢ δδεΗ ἃ γείεγε Οοίορμοπε ἄὰο 
«ξεγὴμδ τα ἔα ραααπι, εἰ ἐρίαττι ατθεταὰ 
ἴχξε 6ἢδξ ροιεδτὶβ νοϊθθαϊ, αάθο ρτο- 
ίπαυδπι ρῃαίο, αὐ πἰ Βὴ} τεῦγα πιᾶ- 
τῖνα. ἀροτεῖ, φαοά πο Τα Β]εδξα τα οου- 
Τὶ ΟΟἸορῃοηϊογαπλ ἃς ΡῈΓ 605 Ὠοϊῃ πὶ 

εχίεγωρῖίο Ἐοπηδηΐβ εὔξι, ΝΌΠ πὶ 
πονᾶπι ἰρίε [νὰ ἀϊδίηραϊς Οο]ο- 
ῬΒοπεῖη : εὰ Νοιίαπι ἱρία πη πονϑὲ 
ΟὐοἸορῃοηίβ νἰάετογ ἰπῆδτγ ἰυἴδ. 1ρὶ- 
τὰν Νοιίαπι ορρίάἀστη, ΟοἸορῃοπεπι 
ΔΡρε ]αὶ ἡρίαρη μγόει. ΑὉ Ερμείο δά 
Οοἰϊορβοποι ϑιγαῦο κῖν. Ρ. 643. πὰ- 
τηοτὰς δαάϊα 70. τϑδϊθε πανὶ ρδιοηίβ. 
“Χεπόρποι Ἐρδεῆωβ 1, Ρ. 8. ἃ ΟΙατο 
δὰ Ἐρμείαπη ἱπιθεναι τι πανίραητὶ 
Ῥοηΐτ αάϊοταμη 80. οτῖε Ἀδαΐα ἀθ- 
οοπ διετθαετε οροτίοι ἀϊδαπεῖθο ΟἸδτὶ 
αἰτγα Οοϊορῃοπεπι Ἑρῃείο νοπίθητὶ᾿ 
θτεθ, Ῥρτορίαυδο τάτηοπ Οο]ορμοηὶ εἰ 
τετηρὶο ΑφοΙ ἰ πἰβ ΟἸατθο. 8. 

δαλόν. (σά. γεπδὶ. ἀνέξαλον, νἱτἰ- 
οἵα. ᾿ 

ἀκμάξοντος τῷ σίσε. Μεπῖίς δυπῖο 
εἰ Βοο αδιαπη Ρυΐας οάννεϊ] 5. 

8. 5. κατὰ σὰς ἰδ. λείας. {Π| ῥγὸ {᾿ 
- φῆίγμε ῥγαάας ἀρέγεί, 

Ὡόν, Οοά. επει. πεζὸν, Ῥογρείαπι. 
8. 7. ἑδδόμῳῃ καὶ ὃ. ἡ. Μεπίε δάεο 

Φαϊῖο, (δουπάτιπι Ποάννε! οοτηρυῖα- 
τἰοποτη. . 
ργιόνῳ ἐσξολήν. 8011. ἐς σὴν Δυ- 

ν, ᾿ 

ἐς σὸν Κορ. Ματγρ. ϑίθρῃδῃ. πρὸς 
σὸν Κορ, Μοϊυῖϊε ἴτὰ 81. Πρ πἰἤοατε, πὸπ 

: ορρίάἀαϊοῶν περὶ}, φυοά ποτηϊηαῃς 
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σας, τὰς δὲ ἱππᾶς καὶ τελταςὰς κοὶ ἐπιδάτως κοὶ τοὺς 
ἄλλες πάντως πρὸς τὸ ἕλος ἐπὶ τὼ ἕτερω τῆς πόλεως, 

ϑἅμα τῇ ἡμέρῳ τοροσῆγε δύο ςρατόπεδα. Οἱ δὲ ἐκ τῆς 

πόλεως ἐξοήϑησαν σφίσιν, ο[ τε σύμμαχοι, ὃς Τισσα- 

Φέρνης ἤγαγε, κφὶ οἱ Συρωκέσιοι, οἵ, τ᾽ ἀπὸ τῶν προτέρων 

εἴκοσι νεῶν, κφὶ ἀπὸ ἑτέρων πέντε, αἣ ἔτυχον τότε παρώ- 

γενόμεναι, νεωξὶ ἥκεσαι μετὰ Ἐὐκλέως τε τῇ Ἵππωνος "α 
Ἡρακλάίδου τοῦ ᾿Αριςογένες, ςρατηγῶν, καὶ Σελινέσιαι 

οδύο. Οὗτοι δὲ τπάώντες πρῶτον μὲν πρὸς τὸς ὁπλίτας τὲς 

ἐν Κορησσῷ ἐζξοήϑησαν" τότες δὲ τρεψάμενοι, καὶ ἀπο- 

κτείναντες ἐξ αὐτῶν ὡσεὶ ἑκατὸν, καὶ ἐς τὴν ϑάλασσαν 

καταδιώξαντες, τυρὸς τὰς τσαρὼ τὸ ἕλος ἐτρώποντο. ἔφυ- 
γον δὲ κὠκέϊ οἱ ᾿Αϑηναῖοι, καὶ ἀπώλοντο αὐτῶν ὡς τριω- 

το κόσιο. Οἱ δὲ Ἐφέσιοι τρόπωμον ἐγταῦϑω ἔφησαν, καὶ 

ἕτερον τυρὸς τῷ Κορήσσῷ. τοῖς δὲ Συρωκεσίοις καὶ Σελι- 

νεσίοις, κρατίφοις γενομένοις, ἀριφἕω ἔδωκων κφὴ κοινῇ κα 

ϑίερῃαπυβ ΒΥΖ. εἰ Ἡετοάοί. ν. τοο, 
Τεὰ ἱρίωαπι πιοηΐετη 40 ἢαδάϊδ αὖ Ἐ- 
ΡὈείο αἀϊδαπίοτη, δυξϊοτε ϊοάοτο 
χὶν, 99. δὰ αυεπὶ ορρίἀυϊαπη ἤίαπη 
εταῖ, Οείεγυπι ϑίορῃ, ΒγΖ. εἰ ϑίγαῦο 
{οτρῖατη μαῦεῶς Κόρισσος. ἴῃ ἰρίο 
Οὐοτο πιοηῖς οἰϊπὶ Ερῃοῦοβ ΠΔὈἰ τας 
Ὁΐᾳυς δά Οτοοῆ τετηρογα, δῖον οἷ 
ϑίγαθο χὶν. Ρ. 45. ἀείηάε ἃ Ἰοοΐβ 
τηοηίδη 8 ἀερτοῆοβ ἴῃ ῥ᾽ ηἰτίοτα οἶτοα 
τεπιρίυπη Μίηογνεο, αυοά ϑιγαθοη 8 
εταῖ δοῖαϊς ἰδὶ, Γδάς5 δου δ δὰ Α- 
Ἰεχαηάτὶ δἰδίοπ, Ῥοῆοα 1 γῆπιᾶ- 
οὔυπι ἘρΠεῆοβ ἀγα Ποοδ δ ἰπ δὰ5 ἴδ - 
ἀε5, 4φυᾶ8 Βιγαοηἷβ δείδῖο ἰοποῦδηϊ, 
Τοτιία5 Πδ5 (δἀς8 δοουγαῖς ἀοθηΐτο ο- 
τοι ϑίγαθο; (ξὰ οχ ἴοοὸ Ραυΐαηΐδο 
Ρ. 16. οοἸ Πρὸ ᾿υγῆιιδοῦυτα Ἐρῃοῦο- 
τη τθοτῃ ἰοηκίυ ἃ τηοητί 8 Γορᾶ- 
γαῖα πὶ ἴῃ Ρἱδηϊτς υἱᾳυς δά πᾶτε ἀς- 
ἀυχίϊε, πυδῖαι {τα ηΠοσδεὶβ. οἰν θυ 
1εθπάϊ εἰ ΟοἸορμοη 8, Αἰξ οηΐπὶ 
Ῥαυίιηΐδε : συνώκσε δὶ καὶ 'Εφιδίων 
ἄχρι ϑαλάσσης τὴν νῦν σόλιν, ΔῸ ὑπὸ 
Ἰδίογο, πησγίἀϊοπα!! αὐυἱάσπι, υτθοπὰ 
οἰηροθδης πηοηΐοβ ἀθο Πρίων εὐ Κόρισ- 
“σειν ἀἰδιϊ ἃ Ῥαυίαληίΐα οἱ διγαθοης ; (οά 

Πρηὼν Ἰεξεπάυπι εξ, αὐ σαίαυθδοπι 
Τα ρ᾽οαθδίατ, ἀρρᾶτεῖ ὃχ ἴοοο Βοεὶ ἃ- 
Ρυὰ Δηιτοηϊπυπι [ἰθεγ. ΜειδηηοτρὮ. 
οδρ. τας δὶ εἢ ἀς Γεἀϊθὺ5 Ερῃεῆο- 
τὰ πὴ Τεουπαϊβ: γῆς τῆς ᾿Εφεσίων, ἵν᾽ 
ἐφὶ νῦν ὁ Τιρηὼν παρὰ τὴν τυόλιν. ΟἸὶ πὶ 
ἄυο δὶ τηοηίοβ ποπηῖης ἀκτῆς λεσρῆς 
καὶ σραχείας σοτηρτοῃοηδεθαπείυγ, αἱ 
εχ Ηἰρροπδέϊε ἀοςεῖ ϑίγαθο, εοατα8, 
υτἱ τεξὶς δία θοπ 5 δηηοιανὶτ, Οτὸ- 
ΟΡΒίϊαπὶ ἴῃ Ἰῖθτο ἀς δηϊδα8. Ερμοῆο- 
τὰ, ουὐὰ8 Ἰοσαπὶ ὀχοοτρῆς Αἰδε- 
Ὠδδιι8 νἱϊ]. Ρ. 361. Α Ἰαΐοτο Γδριθηςὶ- 
ΟΠ οἰπροῦδης ἀγθοπι ρα δ 8 ἀθδο, 
αυδταπὶ πιᾶχί πᾶ Βεϊϊ δα ἑαὶς ἀϊδὶα, 
αιέϊοτο ϑίγαθοης ς ὨᾺ 8 ρα! ὰο5 Χοπο- 
Ῥῆοη ἱπιο!! ρὲ νοϊαΐτ, ἀὰπι ἴῃ ορΡο- 
ἢτα ΟοΥ ἢ τορίοηθ αὐθὶβ σὸ ἕλος πὸ- 
τηΐηδι, ϑίταπι ΕρΒ ΟΠ νατίαπῃ διτὶρῖς 
αυἰάοστα, [φὰς οὐτίοα οὐπὶ αἰ ροηεὶα 
ποὴ ὀχρ ἰσυὶς ΟΠαηά ον Πΐποτ, ο. τόρ, 
εἴ ε64ᾳ. νεγἤοη δ βεγηγαπίοθο, Οοῖο- 
ταν πὶ υτηοτο σοί οτατ ΑἸ θη θη- 
ἤωυπι οοηίοηεῖς ϊοάοτι χὶν, 64. 

8. 10, σρόσαιον, Ῥ] αἰατο 8 χαλκῶν 
τρόπαιον Ὠδθοι, 



Τ1ΒΕᾺ 1. ΘΑΡ. Π. 17 

ἰδία πολλοῖς, καὶ οἰκῶν ἀτέλειαν ἔδοσαν τῷ βελομένω “0 
ἀξ" Σελινεσίοις δὲ, ἐπεὶ ἡ πόλις ἀπολώλει, ᾿ πολιτέαν ἢ 

ἔδοσαν. Οἱ δὲ ̓ Αϑηναῖοι, τοὺς νεκρὸς ὑποσπόνδες ἀπο- 1} 

"λαθόντες, ἀπέπλευσαν ἐς Νότιον" κοὐκέϊ ϑάψαντες αὖ- 

τὼς, ἔπλεον ἐπὶ Λέσδου κορὶὴ Ἕλησπόντε. ὁρμέντες δὲν 

"ἐν Μηϑύμνη τῆς Λέσξε, εἶδον παραπλεόσας ἐξ ἘφΦέσου͵ 

τὼς Συρωκϑσίας ναῦς τπντε καὶ εἴκοσι" καὶ ἐπ᾿ αὑτὰς 

᾿ἀνωχϑέντες, τέρας μὲν ἔλαθον αὑτοῖς ἀνδράσι, τὰς δι 

ἄγλας κατεδίωξαν ἐς Ἔφεσον. καὶ τοὺς μὲν ἄλλους 13 
αἰχμωλώτες Θρασύλος ἐς ᾿Αϑήνας ἀπέπεμψε πάντας, 

᾿Αλκιδιάδην δὲ ᾿Αϑηναῖον, ᾿Αλκιξιάδε ὄντα ἀνεψ ὸν καὶ 

ζυμφυγάδα, κατέλευσεν. ᾿Ἐντεῦϑεν δὲ ἔπλευσεν ἐς τὴν 
Σηςξὸν πρὸς τὸ ἄλλο φράτευμω. ἐκέϑεν δὲ ἅπασα ἡ 14 

φρατιὼ διέξη ἐς Λάμψακον, καὶ χειμὼν ἐπήει, ἐν ᾧ οἱ 

αἰχμάλωτοι Συρωκἕσιοι, εἱργμένοι τοῦ Πειρομῶς ἐν λι- 
ϑοτομίωις, διορύξαντες τὴν τοέτραν, ἀποδράντες νυκτὸς, 
ὥχοντο ἐς Δεκέλειαν, οἱ δ᾽ ἐς Μέγαρα. ἘἜΝν δὲ τῇ Λαμ- τ5 
ψάκῳ συντάξοντος ᾿Αλκιξιάδε τὸ ςράτευμα πᾶν, οἱ πρό- 

τεροι φρωτιῶται ἄκ ἤξέλοντο τόςς μετὰ Θρασύλε συντάτ-- 

΄ 

᾿ 

ἀπολώλει. Ὑ᾽ά. ἱ. 1, 37. 
8.13. κασέλευσεν, Βτοάερα5 εἰ ΡαΪ- 

τηστῖ8 Εχογοῖτε, δὰ Αὐξὲ, Οτ. ρΡ. δο. 
«πηοπάδηι κατέλυσεν, αν, (οἰ οι 
υὐ ΤὨτγαίν] 5. ΑἸοϊἰδάϊ, φυοουπὶ ἢά- 
τἰπη οορὶα5 σοπ)ηχὶς, βγαι θοατθίογ, 
Ειτῆ πᾶης οδαΐαπι ἐρεοϊοίτη εἢῈ δὲ 
Βοπεῆατη οοηοθάο: ἀμθίιο ἰἀπηεδῃ, 
ἂπ καταλύειν Ποο {εηὰ [ἀτἰ5 ἄς Οτεο- 
οατὴ εἰ Χεηορμοηῖε ἀϊρηαπι, αυἱ ἴῸ- 
1εῖ ἢς δάμίθετε ἀφῆκεν. 

[κατέλευσεν. Ῥαϊπιετῖϊ δπηεπάδιϊο- 
πδτὴ υἱὐ νογᾶτ ρα ΐοτη, ἰδοϊαηϊ ΟΓηΠὶδ, 
οΤὨ ταί! επὶπὶ Ὁ ἱπηρετῖο ΑἸοϊἷα- 
αἰ εγαὶ εἷς σῶν σρατηγῶν, αἵ αἰξ Χεπο- 
ἤθη ἤωρτα ο. ἱ. 8, 8... Αὐάε, αυοά 
Ὠγαί γ᾽. ἃ ᾿ανδηῖατα ἐηάε δτηϊοαβ 

ΑἸοϊδιδάϊ δἰ ἔα πα Πα γὶβ. ἕαϊε, ετῇ ρᾶὰ- 
ῬΕΙ͂, πδιγαηῖὶ ΑἸΠΕΠΒΘΟ χίϊ, Ρ. 535. 
ἙΕυπάθπι επὶπὶ ΤὨγα ν αν ἰδὲ ραϊο 
ἰπιε"Πρὶ. Ἐκ “αἀάεμά!ς.} 

[Κατέλενσεν ἀϊρ᾽ϊοει ταϊῃὶ ᾳφαοααε. 

Ὑἰχίς εηὶπιὶ ΤΉγα ν 5 σὰπὶ ΑἸοϊ δίας 
σοπ)απξὶ της. Αἱ κατέλυσεν τδοεαϊξ 
ἃ Χοπορδοηιὶβ ποτα ἰοᾳυσηάϊ.. Θυϊά 
εἴβο, ἢ ἰεξᾶτηιβ ἀπέλυσεν ὃ [ἀ ἱρίατη 
εἢ νερίαπ ἀεαϊ ἰδενε αὐεωπάὶ, εἰ 
Ρτοῦθδτυγ νει θυπὶ τὰτ ποᾶτὶ, ἐὰπὶ 
Δἰ᾿ογα τη δυξτοτ ταῖς, αυϊοααϊά ἀϊσας 
Ῥο ϊὰχ νἱ. ο. ϑὶς Ἰπῖγα νὶ, 5. 21, εἷ 
ἀπέλυσεν οἴκαδε. ἀρροῆτα αὐζεπι, ᾿Αλ- 
κιξιάδῳ ὄντα ἀνεψιὸν καὶ ξυμφυγάδα, 
ταϊῃὶ νἱἀξδηταγ οδυαπη ἤδῦεγε, ΟΌΓ 
ἀπατη ἤυπο ἰδηϊὼ5 τγαξλατὶς ΤΗγαίγ- 
Ἰὰ8. Ε΄. 4. ᾿ροίβως.) 

8, 14. χειμὼν ἔπει. Ῥαιϊο ἃηῖς 29 
ϑερίειηθτγ. αἷς Ποάνγε! 5. 

εἰογμεένοι. 81. τϑξϊε οοτγοχὶϊ Μοσγαὰβ: 
νυΐϊθο δάυπε εἰργ. Ριτϑθαὶ λιϑοτορίας 
τησπιογαΐ οι θηε5 οοηῖτα Νὶ- 
οοβταυτη Ρ. 1252. εἀ. Βεϊκε. 8. 

οἱ δ᾽ ἐς Μ. Η. ς. οἱ δ᾽ ἄλλοι ἐς Μ. 
, 8. 16. συντά τ εσϑαι. ΡΙαἴατοῖ. ΑἸο. 
9. 29. Ταῦτ᾽ ὧν ὠνείδιζον οἱ μετ᾽ ᾿Αλκ,- 
ο 



1τδ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒ ΗΕΙΖΕΝΙΟ. 

τεοϑα!, ὡς αὐτοὶ μὲν ὄντες ἀήτ]ητοι, ἐκέϊνοι δὲ ἡ Πημένον 

ἥκοιεν. ἐνταῦϑα δὴ ἐχείριζον ἅπαντες, Λάμψνωκον τει- 

16 χίζοτες, καὶ ἐςρώτευσαν πρὸς ᾿Αδυδὸν. Φαρνάξαζος δὲ 
ἐξοήϑησεν Ἱπποῖς πολλοῖς, καὶ μάχῃ ἡττηϑεὶς ἔφυγεν. 
᾿Αλκιδιάδης δὲ ἐδίωκεν, ἔχων τς τε ἱππέως καὶ τῶν 

ὁπλιτῶν εἴκοσε κοὶ ἑκωτὸν, ὧν ἦρχε Μένανδρος, μέχρι 

1γσκότος ἀφείλετο. Ἔκ δὲ τῆς μάχης ταύτης συνέξησαν 
οἱ ςρατιῶται αὐτοὶ αὑτοῖς, καὶ ἠσπάζοντο τὼς μετὰ Θρά- 

Χ. σύλου. ἐξηλϑὸον δέ τινας κοὶ ἄλλως ἐξόδους τῷ χειμῶνος 
Γ΄ γϑἐς τὴν ἤπειρον, καὶ ἐπόρϑεν τὴν βασιλέως χώραν. Τῷ 

δι αὐτῷ χρόνῳ καὶ Λωκεδαεμόνιοι τὲς ἐς τὸ Κορυφάσιον 
τῶν Εἱλώτων ἀφεςῶτας ἐκ Μαλέως, ὑποσπόνδος ἀφὴ- 
καν. κατὼ δὲ τὸν αὐτὸν καιρὸν κφὶ ἐν ἩΗρωκλείο 

ξ,ἄδου σοῖς μετὰ τῷ Θρασύλου, μεγα- 
λύνονσες αὑτοὺς καὶ σὸν φρατηγὸν, ἐκεί- 
νοις δὲ μήσε γυμνασίων, μήτε χώρας ἐν 
φρατοπέδῳ κοινωνεῖν ἐϑέλοντες. 

ἅπαντες. ΕἸ Αοϊδίαάὶς εἰ Τλγαξν ὶ 
εορίω. 

δ, τό. μέχρι σ. ἀφείλετο. Τονεξο "οῦς 
Ῥλανπαδακχανη τηαπὶδμς ΑἹ ]οϊ δίας ενὶ- 
ῥεγεῖ. Ζ. Οδεἴεγατῃ Ρ] ατάτοῃ 8 ἰῃ 6ἃ- 
ἀεπὶ παιταίϊοπε ρίατα αἰϊα πὰς ἱπίετ- 
(ἐγαΐτ, [τὰ νουθὶ οδυΐα ἀς Ῥῃδγηδθαζὶ 
βάνοητα Παδεῖ : ἱσα ἕως σολλοὺς ἔχων 
καὶ πεζώς,. Λαάάϊέ σαρίοβ Τα ἱερεῖς 
εἰ ἱερείας, [εὰ ἀἰπιϊ ΠῸ5 ἔα ϊ δ ἄνεν λύ- 
τρῶν. Ἰ)οπίαις νοτθᾶ συνέξησαν οἱ φρα- 
πτιῶφαι ἴα ἘΧΡΥΟΙΙ καὶ ἀνεμίψνυντο 
καὶ κοινῇ φιλοφρονώμενοι καὶ χαίροντες 
ὑσανήεσαν εἰς πὸ φρωπόσπεδον, Οὐτη δηϊοα 
ΑἰἸοϊδία 5 πα Πτο8. νἱδιοτγοβ ἐ08 οοη- 
τεπιρεΐδηι, φαοά ῬΠΟτΆΤΟ 8 αἷς: μήτε, 
γυμνασίων μήτε χώρας ἰν φρατοιτίδῳ 
ποινωνεῖν 9 λονες, Ῥογιίπογο ἤυο τί πη 
νἱἀσηταν, 4αδὲ ἀς ρυρο ο οὰπὶ ΑὈγάο- 
τΐβ οὐ Ρμαγπαθαχο οἰαθδηι ΑἸο δι αα 5 
ἱπηρυκηδηίς πᾶδοι Ετομείδυβ ἰἰ, 7, 6, 

8, 17, τε, Βούτου. Ἰεκοηάυπὶ 
Ρυϊπὶ τινες, Τοἀ νοΐ βαῖα ργδοατο τ] ῃὶ 
νἱάειυτ, 

8, 18, τὸ Κυρυφάσιον, ΑἸάϊπα εἰ 
Ομὐῇ, ἀπίσοϊσ τα οὐ τ, Φ]οοῖοι Μὰ- 
Ἰεαπι μγοππιοητονίατη Τασοηίοαπι Πὰ- 
Ῥηαπίον ἐπόϊα (οὐϊείοης ἀθίογοηις οἱ (ς 
«ὁ (οτγρθαυτη Μοήοηία ργοσηοῦ- 

»"» 

Ἧ 

τογί πὶ σοηνοτίογαηΐ. 
[καὶ ἐν Ἡρακλείᾳ τῇ Τραχινΐᾳ εἴς. 

Τταϊςεξιϊο ε, ἰᾷπε οβῆοίϊοη5 δητεπεῖδο, 
{εὰ ᾳυδῖοβ ἤχπὶ τηυϊιδ ἃραά ορτὶ- 
τηῦτῃ ααοτήηιδ, ποίδινάδο, αὐ Ραΐο, 
ποῆ σοτσοηδο, Κ᾿ Α΄. Τροϊξως. 

Ἡρακλείᾳ τῇ Τρ. Ττδοῃίη ζαϊϊ ἃπ- 
τἰαυϊῆἔμηα σοἱοηὶα ισεἀδοπηοπίογαπι 
ἴῃ Ῥῃτδίοιϊάθ. Θυδὲ οἰνὶϊᾶ8. οὐπὶ Οὗ 
αἀϊατατπαπι ὈΘΙΠατα σάτα ΟΣ τϑοῖβ Ἠπὶ- 
τἰ πλὶβ ορὶ Ὀὰ5 εἴ ἰπ οὶ β ἐχμαυδῆα οἴδξι, 
ἃ ᾿ιλοραξβογηοη ἷ5 πονοβ ροεϊϊε οοἰοπος, 
Ηὶ δῆηοὸ Ὀ6 Ῥεϊοροηποῖ, ἐδκίο. ὃ χ 
(15 οἰν 8 δἰ οδοιοτὶβ Οτεδοῖδο ορρὶ- 
ἀἷδβ, φαϊουπαις νε]]οηῖ, ἴὰχ τ Π οΟ- 
Ἰοπογὰ πὶ ποτα πὶ οἵ ἐπα γαῖα πὶ δα- 
ἐοὸ υτῦοπι ρροασταμὶ Ηεγδο δα πε, 
Θυοπίαπι νετο (οὐ ΑΟΠδοὶ οατῃ Ἰοηὶ- 
08 Βαϊ πόνεὸ σοϊομίδο ματι οὶ ρα 8 
βετὶ ρυοῃ ἱεὶ ἐγαης : ἤδὸο Γαδ οδα!α 
νἱάσταν, οὐγ ΑΟΠροὶ πῦπο Τα! αἴδτη 
Ρτοάογοπι Ηετβοϊοοηἤαγτα, Μιὰ ΤΠὰ- 
ογά. Εἰ, 92 : οὲ Ἰϊοάοτ, χὶϊ, 59. Ζ, 
ἘἈφέϊς χυϊάομη. δῦ δάτηοπαϊε οὐπὶ 
Μοῖὸ Ζουπίιβ, ϑεἀ ἴῃ οτατίοης βτθδ- 
οἱ νἱτία τὰ πεοῆτ, ϑαθίαπι οηΐπὶ εἴ, 
4108 ἐπτοίκες ἐπι }} ρὲ ν οἰ Χο πορθοη, 
εἰ ροπῆὶς αἰ ααἷβ ἠθηρογε ᾿Δ χαιοὶ ἐν Ἢ- 
ρακλείᾳ τῇ Τραχωνίᾳ,. ϑεὰ νο]αϊς εἰ 
ἀοδοὶε ἐγ α τος [οὐ ϊνεγο . καὶ σὸς ἐν 
Ἢρ. «ῇ Τρ, ἱποίκμρ ᾿Α χαιοὶ, ἀντιτέσαγ- 
μένων εἰ σοί, Οδίογαπι προσ οοἱοηΐα 
ΗἩογδοϊ θη ργεούρογανη ὁνἐπία αν ποῖὶ 
δΒαθυῖς. Νατῃ ποῖ Ἰομβὸ ἀΒπο το πὰ - 



ΓΙΒΕΝ Ε ΟΑΡ, ΠῚ. τῷ 

Τραχινίᾳ ̓ Αχιθὶ τοὺς ἐποίκους, ἀντιτεταγμένων πάντων 

πρὸς τὸς Οἰταίους ττολεμίες ἄνας; τροέδοσαν, ἃ ὥςε ἀπο- 

λόοϑαι αὑτῶν πρὸς ἐπ]ακοσίους, σὺν τῷ ἐκ Λακεδαίμονος 
ὡρμοςζῇ Λαξώτη. ᾿ κρὴ ὁ ἐνιαυτὸς ἔληγεν ὅτος, ἐν ᾧ καὶ 19 

Μῆδοι, ἀπὸ Δαρείου, τῷ Περσῶν βασιλέως, ἀν ρινταὶ, 

πάλιν προσεχώρησαν αὐτῷ. :} (3: ον» 

κΚεῷ. Γ. 

ΤΟΥ͂ δὲ ἐπιόντος ἔτες ὁ ἐν Φωκαία νεὼς τῆς ᾿Αϑηνᾶς ΟἹ. 93 ἐ. 
ἐνεπρήσθη, τρηφῆρος ἐμπεσόντος. ἐπεὶ δ᾽ ὁ χειμὼν ἔληγε, ̓ 
Παντακλέους. μὲν «Φοραύεννον, ἄρχωντος δὲ ᾿Αντεγένες, ὦ 

ἔαρος ἀρχομένε, δοοὶν καὶ εἴκοσιν ἐτοῖν τῷ πολέμῳ παρε- 

ληλυϑότων, οἱ ᾿Αθηναῖοι ἔπλευσαν ἐς Προικόννησον παντὶ 

τῷ σρατοπέδῳ. Ἐκεϑεν δὲ ἐπὶ Χαλκηδόνα καὶ Βυζάντιον 2 

ὁρμήσαντες, ἐσρατοπεδεύσαντο πρὸς Χαλκηδόνι. οἱ δὲ 

Χωλκηδόνιοι, προσιόντας αἰδϑόμενοι τὸς ᾿Αϑηναίες, τὴν 

λείαν ἅπασαν κατέθεντο ἐς τὸς Βιϑυνὲς Θρᾷ 

᾿Αλκιξιάδης δὲ, λαξὼν τῶν τε ὁπλιτῶνβ᾽ γάτονας ὄντας. 

ἣ ἀσυ- 

ὀλίγους κοὴ τὰς ὶ ἱππέας, καὴ τὰς ναῦς ̓ Θαραπλὲν κελεύ- 

σας, ἐλϑὼν ἐς τὸς Βιϑυνὸς, ἀπύήτοι τὰ τῶν Χαλκηδονίων ὡ 

χρήματα; εἰ δὲ μὴ, πολεμήσειν ἔφη αὐτοῖς. οἱ δὲ ἀπέδο-. 

Ῥοτε (φάϊτίομο οτία, ΕΓ οεάδοπηοπὶ! Ε16- 
τὶ ρρίἀδπν τ εγιηῖ, εἰ ἸφἀἸοἢ 8 806- 
ἴοτεϑ ἣν ἰῃρθηῖοβ. οοοϊἀθγαπί. Ργεθς 
ἴετοα (ιοβ, αυἱ ἃ ἢάς ἀείεοογδηΐ, 
το! 8 (αἷ8 ρίαπ Ἔχ ραϊοταηῖ, δυδῖοτα 
ΤΠ ̓οάοτο χὶν. 38. αὶ τοίεγι ΘᾺ ΠῚ ΠᾶΓ- 
ταιοηθτη δὰ ΟἸγπυρίϑαϊβ 95. πυ τη 
3. δάση πᾶτγανὶς ῬοΟΪ γϑθηι ἰἰ. 21. 

δ. τ. .ὁ χειμὼν ἔληγε. Ῥοῆ; ἀΐεαι 
25 Μαιῖὶ, ε ταϊοης Ποάννε 

Πανταρλέως. Τὴ)6 ἱπιεγροϊδεϊοπς ἢδς 
νἱὰ. δὰ ἰ. 2.1... 

δυοῖν. 5 τὶ νὰ] ᾿εοποϊανί ας πένἷε, 
εἰ Ῥαϊπγει 5 τεσσώρων: ἴεὰ Ἰδοα πάυτα 
Ῥοάννε!!ϊ γατοποτα, ηαᾶπη νεγᾶτῃ ρμὰ- 
ἴάτηι5, ἀορθες οὔδξ σριῶν, Ψετγαγα ἰη- 
τοιροϊδίοσ μοζυτῃ νογθοσαπι μαμὰ ἀιϊι- 

δε δυοῖν Γοτὶρῆς, ᾳαυοπίαπη 116 φαξ 
ἰῃ ῥυϊηο οαρὶτε βοῆδ εὔξ ἀϊουπίωτγ, 
δὰ δὰ ὑπύυῦαι τἀπίατα τεϊαϊϊ ἀππΌτα. 

8. 2. τὸς Βιϑυνάς, Αὐτοῦ 5 νἱτο 
ορεγάτυτη ἀδοίξ ἰη ᾿θοποϊανί δη15. Ρ] ὰ- 
ταγο 8 ἰΐᾶ : συνωψαγόντες ἐκ τῆς χό- 
ξας ἰκτίϑενται. Οἵ. δὰ Ἐχρεάϊε. νἱ, 4. 
2. Οἱ ἀϊθεγοητία ἙΏτγαογα Αβδήςα. 
ται εἴ Ἐατορδεογατη ἐαρ! ΟδίοΓ. Λεία 
ἀϊοϊταγ φυϊοσαϊὰ ἀερτεάδιϊοηϊθυ5 ΟὉ- 
ποχίνμτι εβ ΟΠ θι.8. 

8. 3. οἱ δὲ ἀπέδοσαν. ΡΙαταγομαρ 
ΑἸο, 29: οἱ δὲ δείσαντερ, σήν τε λείαν 
ἀπέδοσαν αὐτῷ καὶ φιλίαν ὡμολόγησαν. 
Ατηϊοϊτίαπη οὐπὶ ΒΙΓΠγπῖ5 οοῃτγξϊαπα 
Πρπὶβοας Χεπορποῦ νεῖ : καὶ πύσϑες 
τοεποιημένος. 

Ο2 
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«σαν. ᾿Αλκιζιάδης δὲ, ἐπξ ἧκεν ἐς τὸ φρωτόπεδον, τήν ΤῈ 

εὐ λείαν ἔχων, κφὶ τίςεις πεποιημένος, ἀπετείχιζε τὴν Χαλ- 

κηδόνο, τταντὶ τῷ ςρατοπέδῳ ἀπὸ ϑαλάδης ἐς ϑάλατ-. 

5ταᾶν, αὶ τῷ τοταμῇ ὅσον τ᾽ ἥν, ξυλίνῳ τείχει. ᾿Ενταῦϑω 

Ἱπποκράτης μὲν, ὁ Λακεδαιμόνιος ἁρμοςὴς, ἐκ τῆς τῦό- 

λεως ἐξήγαγε τοὺς φρατιώτας, ὡς μαχἕμενος" οἱ δὲ 
᾿Αϑηνοῶοι ἀντιπαρετάξαντο αὑτῷ, Φαῤνάδαζος δὲ ἔξω Τ' 

περιτειχισμάτων τοροσεξοήϑει ςρατιῷ τε καὶ ἵπποις πολ- 

δλος. “Ἰἥποκράτης μὲν ὅν καὶ Θρασύλος ἐμάχοντο ἑκάτε- 
ρος τὸς ὁπλίτωις χρόνον πολὺν, μέχρις ᾿Αλκιζιώδης, ἔχων 
ὁπλίτας τέ τινας καὶ τὸς ἱππέας, ἐξοήθησε. κοὴὺ Ἵππο- 

κράτης μὲν ἀπέϑανεν" οἱ δὲ μετ᾽ αὑτῷ ὄντες ἔφυγον ἐς 

γ τὴν πόλιν. Ἅμα δὲ κοὶ Φαρνάξαζως, οὐ δυνάμενος συμ- 
μίξαι τρὸς Σ Ἱπποκράτην διὰ τὴν ςξενοχωρίων, τῷ ποταμιξ 

χαὶ τῶν ἀποτειχισμάτων ἐγγὺς ὄντων, ἀπεχώρησεν ἐς τὸ 

Ἡράκλειον τὸ Τ' Χαλκηδονίων, ὃ ἥν αὑτῷ τὸ φρατόπεδεον. 

8. Ἐκ τότε δὲ ̓ Αλκιξιάδης μὲν ὥχετο ἐς τὸν Ἑλλήσποντον α 

ἐς Χεῤῥόνησον, χρήματα τράξων" οἱ δὲ λοιποὶ ςρατηγοὶ 

8. 4. [τὸ σποταμῖ Σ}ῆὅσον οἷον τ᾽ ἦν. 
Ζευπίο αὐἰξητίογ. Οτεῦτγο ἴτὰ Οτροὶ, 
αὐ ἱπ ποίϑ ἴουπηΐα, ἔφ᾽ ὅσον οἷόν τ᾽ 
ἐμοί, Οεάο τΐδὶ ἰοσαπι, αδἱ ἢἶξ ὅσον 
ἐφὶ ρτὸ ὅσον ἔξεσι, Ε΄, 4. πο ως. 

ὕσον οἷόν τ᾽ ἦν. Θπαηίμνη αριιὶς [λα - 
ΜῊ μη: μνρέλον᾽ γυϊρο εἀπηὶ ὅσον σ᾽ 
ἦν: [οἀ οἷον ὁχοία πὶ οα πὶ οχ ῥγθθοῦ- 
ἀεητίβ νογϑὶ Πα τυ άΐης ἢς νεγοἢηλὶ- 
Ἰε, τὰν ραγισυϊα σε οἵ ἱπάϊοίο. Ετρο 
(ἐσυῖὺ8 {πὶ ἰεδλίοπεη πηλγρίηΐϑ 
ϑιίορ. Ζ, Μοτγὰβ νυϊκαζατη το δια, 
ὅσον γε τἄτοι ἐτηθηάδηβ, οἵ ἦν ἰηζετ- 
Ῥγείβιοβ. αυδῇ εὔει ἐξῆν, ἀρργοθαηῖς 

. Ὦ, ἴῃ Βιδιοιμ, Οἠκίο, Αὐαβεῖϊο- 
ὅλη), 

8. ς. τὸς φρατιώτας, Ὠϊοάοταβ χὶ !, 
66, μάάϊι ; καὶ τοὺς Χαλκηϑονίως ἅσαν- 
σας, 

ᾷ, 6. Θεασύλος, ϑεουπόάσπι Ὠἱοάο- 
. σα χἰΐ, ὅς, (υἷε ΤΠοτβηθη 5. τοὶ ο- 
τὸ»ν αἱ Οππ!σοάοπει εἰ Βγχαητίατη 
οὐὔδοτγεί, συπὶ δὸ πανίθυ, (εἀ ἰάδτη 
0, 66, πᾶγεν ρμοῃίεξ 70, Ἀφηορθοη 

οαπὶ ὙΒογασιοπο πογϊμπανὶς ΕαΡα- 
Ἰαπὶ ἴΌρτα ἰ. 22. ὲ 

τ ϑι 7. φενοχωρίαν φ. α΄. ῬγΟΡΥεΥ 4η- 
ξωβέανι Πωνηῖηὶε, {ν αἰαεοίμοι πων πὶ 
αηρμέμηη. ΤῸ τδγρ, ϑι ρἢ. οὐδ φενοσο- 
ρίαν. Ζ. Απραβίαβ ἃ οαπὰ Βανὶϊ ἴδο- 
88 ἱπτεγργείατατ Μόγυϑ. ϑαίροϊα εἰς 
νοΟχ φενογωρία ΕῪ, Ῥοτίο, αὶ ποτηξα 
θανὶ ῬΠ}Π 8. ἀηποιανὶτ. ϑ8.ὰ ορτῖτας 
νίαϊς Καρρεη, ροῖ φενοχωρίαν οἱᾷ 
ἀϊαιησασπάαπι, ψαοὰ ἐςοὶ. 

ἐγγὺς ὄντων. Ομία περ ίοηες ἐβα 
μΐγμε αὐ γἱρας ανμὶς βερεϊμεδαηΐ, 

8. 8, [χρήματα «ράξων. ϑυτηίας 
θα] ο Βαὶς βειοηάο Αἰῃςηἰςηῆθιυβ νὶχ 
Τα βῆ οἰ οθαπὶ τὰσπὶ ς ἴαυς διοπῃοηῖς 
Απιίροης πιαίδιϊο τηοπεῖδο ἰαδλα ἐαΐε, 
αυλπὶ ἄγραϊς Αὐἰπορθαηθβ ἤδηδΥ, 
νογὰ 7312. υδἱ ϑοῃοϊίοη μαθεῖ : σῷ 
προτίρῳ ἔτι! ἐσσὶ ᾿Αντιγίνους, ἀλλὰ νικᾷ, 
φησὶ, χρυσῶν νόμισμα κοπῆναι" καὶ «Φι- 
λόχορος ὁμοίως τὸ ἰκ τῶν χρυσῶν Νικῶν, 
᾿τόγαπὶ ἰη Εοοϊεὔαχαῇθ νου δτο, 
τὺς χαλκῶς δ' ἱκοίννε ἡνίκω ἐψηφισάμι- 
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συνεφώνησαν τηρὸς Φαρνάξαζον ὑπὲρ Χαλκηδόνος, εἴκοσι μεν. “΄ Σ ᾶ 

τάλαντω δᾶναι ᾿Αϑηναίοις Φαρνάδαζον, ΟῚ ὡς βασιλέα 2.1.-2..2.| 

πρέσξεις ᾿Αϑηναίων ἀναγαγεῖν" καὶ ὅῤκες ἔλαϊξον κὶ ἔδο- 9 

σαν παρὰ Φαρναδάζω, ὑποτελέϊν τὸν Φόρον Χαλκηδονίους 

ἢ ᾿Αϑηναίοις, ὅσονπερ εἰώϑεσαν, καὶ τὰ ὀφειλόμενα χρή- " 

μάτα ἀποδῶναι" ᾿Αϑηναίες ἢ μὴ πολεμεῖν Χωλκηδονίοις, 

ἕως ἂν οἱ παρὰ βασιλέως πρέσδεις ἔλϑωσιν. ᾿Αλκι- 10 

διάδης δὲ τοῦς τε ὅρκοις ἔκ ἐτύγχανε παρὼν, ἀλλὰ περὶ 

Σηλυδρίαν ἦν. κείνην δ΄ ἑλὼν, πρὸς τὸ Βυζάντιον ἧκεν, 

“ἔχων Χεῤῥονησίτας τὲ πανδημεὶ, κφὶ ἀπὸ Θράκης ςρατιώ- 

τας, καὶ ἱππες πλείες τριακοσίων. Φαρνάδαζος δὲ, αι 

ἀξιῶν δὲν κωκῶνον ὀμνύναι, περιέμενεν ἐν Χαλκηδόνι, 
μέχρις ἔλϑη ἐκ τῷ Βυζαντίε᾽ ἐπεὶ δ ἤλϑεν, οὐκ. ἔφη 

“ 
Η 

ἢ 

ϑα ὧκ οεἶσϑα ᾿ αἀάϊτ: {ὈΪτο τηοηεῖδπὶ 
ἢ] τι γτανοοδίδπι εὐϊξὶο εἰ ἀδπηπαῖαπα 
ἔαϊδε : 816, ἀνέκραγ᾽ ὁ κήρυξ μὴ δέ- 
χισϑαι μηδένα χαλκῶν πὸ λοιπόν" ἀργύ- 
ἐῳ γὰρ χρώμεϑα. Μιὶάειωτ ἰρίτατ τηο- 
δῖα δυτεαδ οχ νἱδιουὶ 5 ἀυτεὶβ οοηῆδία, 
εἰ τηυϊῖο ϑὸγα δάιυϊτεγαια ἔα δ, Τ 6 
υἱξιοτιἰβ δυτεῖς ταρετῖο ἤμηο Το πηοιτὶ 
ἂς ΕἸοουτίοης Ἰοσυπι (εξκ. )81ι., δὶ, 
4] ἀδογείατη ἀθ σοπβαηάϊβ νἱδιοτὶ 5 
(μαίεται, ἀϊχὶ {Ἑ ἀϊοίταγ : συγχρησόμε- 
ϑα σαῖς Νίκαις εἰς τὸν πόλεμον. Ἐδῃ- 
ἀοπὶ ἰεπίθητίαπι γϑῖε Θαΐηξὶ}}, ἴχ, 
(..2. υἱδιονγῖϊς μίεμάμτη εΠ2. Νείοϊο, 
αυδπ ναγα ΔΙ (6 Ὶ ϑοῃο  αθβ. δὰ επῃ- 
ἄδπι Παπατὰ πὶ νεγατὰ ἰταάαϊ : νῦν δὲ 
ὑς κακὸν νόμισμα τὸ χρυσῶν ὅτωῤφ εἶπε. 
δύναται δὲ ἂν καὶ τὸ χαλκῶν λέγειν. ἐπὶ 

Καλλίου χαλκῶν νόρωσμα ἐκόπη. 
Ἐκ 444εη415.} 
᾿ Δλοιηγοὶ φὶ 
{105 εἴ 

(, ΤὨοτγατήθηςβ, ΤῊτα- 
Ὠυδίγ υϊας, 

. συνεφώνησαν. (οά. ψεπεῖ. εἴ πγᾶγρ. Ὁ 
ϑίερἢ: “συνεχώρησαν : {εὖ νυϊραίδη 
οουμηρτοῦαι Ὀϊοάοι! ὁμολογίαν ἐποιή- 
σανφο πρὸς, εἰ ΡΙ ἰΔΓΟΠὶ σπονδὰς ἐστοι- 

“ ἥσαντο πρὸς Φ. Οείἴετγοτη οἱ λοιποὶ φρα- 
πηγοὶ απ ὙΠεγαπίθηεβ εἰ ΤὭτγαϊ γ- 
105, οἱ περὶ τὸν Θηραρεένην Ὠϊοάοτο Ο. 
66. ἀἴαυς ἱπάς ρῥτοίεξι! οὐπάεσγαης 
ΒυΖδητί ΤῊ. 

δ. 9. ὅρκως ἔδοσαν καὶ ἐλ. παρὰ Φ. 

ζον. Οφίεγαπι μος εἰϊαπὶ ἴῃ Ιοοο ἢφ- 
ἢτ νἱτ πη, φυοά ἀρποίοεβ πηᾶρ 5 εἴδατα 
εχ ΡΙ τυ νογδῖ5, φυὶ Ιοοο Ἰπογυτη : 
᾿Αϑηναίους δὲ μὴ πολεμεῖν Χαλκηδονίοις» 
Πδο Παθεῖ: τὴν δὲ Φαρναξάζω χώραν 
μὴ ἀδικεῖν. Ἰπερίᾶ οπιηΐπο νυϊραῖα 
Πα] Ἰοοὶ ἰεξλίο εἴ. Εἴαηι επὶπῇ {τῖ- 
Ὀυτατῖ ΟΠαϊοεάοηϊ! Αἰρεπίθη τη, 
ὑσοτελεῖν σὸν φόρον, ᾳαυοὰ Ρ]τΑτο 5 
ἀἰχὶς ὑπηκόους πάλιν ᾿Αϑηναίοις εἶναι ς 
εἴ τἀπηεη ἱερᾶται πὶ δάνείατ, ἢ Α- 
τη θη θη Ἷε5 {018 Πἰ5. {τ θα τ 15 ὈΘῚ Πα τ 
ἰηΐογαηι, ἀδηδθο ἸΘρδῖὶ ἃ τερὲ Ρεγίδγατα 
τοάϊοτίπε. Ταρεπάιυπι ἰρίταγ σεπίεο : 
τοολεμεῖν Φαρναβάζῳ, ΡΓῸ Χαλκηδονίοις, 
Ἠεῖπάςε νόγθᾶ οἱ παρὰ βασιλέως πρὲσ- 
ξεως νἱτἰοία ετίαπι ἢ, ργθεοίαγε νἱάϊε 
Καρρεῆ; εἰ ἐχ δαᾳυσηίε (εδιϊοπε 13 
ἐπηθηάδιὶ : οἱ παρὰ βασιλέα «πορευόμενοι 
σρ. ἔλθωσιν, ἷ 

[οἱ παρὰ βασιλέως πρίσξεις. Ἤξςα 
ἴληᾶ ρυίο, 8 [ογὶρίαπη εῆξι, οἱ πρέσ- 
ξεις παρὰ βασιλέως ἔλθωσιν, πη} οἵ- 
ἕεηῆο εἶδ. ἢ ρῥτοχί πγῖς (οὶ. τοῖς 
δὲ ὅρκοις, Ε΄. 4. ποίδω;,}) 

8. το. Σηλνξρίαν. ϑίερῃ. Σηλυμ- 
ρίαν. Οφίεγαπι ἤδησ ἀτθετι ΑἸοὶ- 
θιαάο5, ἐεὰ πο ἤἥης Τὰ πηπο νἱτδ8 αἰζ- 
οτἰπιῖηθ, σερῖτ, ῬΙυϊατοῆ. ΑἸο. 30. 

ἐκείνην. ϑ8ῖς Οαῆ. Τιεοποὶϊ. εἰ ΥΥ οἰ, 
ἴη οδοίογίβ Εἰ τὶ ΕΠ χείνην. Οδρίδτα 
πᾶγτδᾶῖ αἰϊυπάς ΡΙαςΑγο μὰς σᾶρ. 30. 

ο΄ σὰ. επει. εἰ εἀά. νεῖ. οπιπεβ ἀδπὶ 
᾿ς ἕρκες ἔλαρον καὶ ἔδοσαν πρὸς Φαρνάξα- 

Ῥτοάϊιϊοηεηὶ, πᾶῖταὶ Ὠϊοάοτγυβ χὶἰϊὶ, 
δ6. Ἷ ὡὰ 

οϑ 
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12 ὀμιεϊάνται, εἰ μὴ κοὀῤκεῖνος αὐτῷ ὀμεῖται. μετὰ ταῦτα ὥμο- 
σεν ὁ μὲν ἐν Χρυσοπόλει, ὃς Φαρνάδ αὡς ἔπεμψε, Μητρο- 
δώτει κφὴ ̓ Αρνάπει" ὁ δι ἐν Χαλκηδόνι τὸς ταρ᾿ ᾿Αλκι- 

διοίδε;, Εὐρυπ]ολέμῳ καὶ Διοτίμνῳ, τόν τε κοινὸν ὅρκον, κρὴ 

138 ἰδίου καὶ ἀλλήλοις φίςξεις ἐποιήσαντο. Φαρνάβαζος μὲν 

ὃν εὐθὺς ἀπήει, καὶ τοὺς παρὰ βασιλέω πορευομένες 

τρέσξεις ἀ ἀπαντᾷν ἐκέλευσεν ἐς Κύζκον. ἐπέμφϑησαν ἣ 
᾿Αϑηναίων μὲν Δωρόθεορ, Φιλοδίκηφ, Θεογένης, Ἐύρυ- 

πίόλεμος, Μαωντίϑεος" σὺν δὲ τὥτοις ᾿Αργόέιοι, Κλεόςρω- 

τος, Πυῤῥόλοχος" ἐπορεύοντο δὲ κοὴ Λακεδαιμονίων πρέσ- 
ξεις, Πασιππίδας, καὶ ἕτεροι" μετὼ δὲ τὅτων ᾽ὸ Ἕρμο- 

κράτης, ἤδη φεύγων ἐκ Συρακξσῶν, καὴ ὁ ἀδελφὸς αὐτῷ 

14 Πρόξενος. καὶ Φαρνάξαζος μὲν τὥτες ἤγεν" οἱ δὲ ̓ Α9η- 
ναῖοι τὸ Βυζάντιον ἐπολιόρκεν, τοεριτειχίσαντες, καὶ τορὸς 

ιδτὸ τεῖχος ἀκροδολισμὸς κα τυροσδολὰς ἐποιξντο. ἐν δὲ 

τῷ Βυζαντίῳ ἥν Κλέαρχος, Λακεδικεμόνιος ὡρμιοσὴς, καὶ 

ἱ σὺν αὐτῷ Τὶ περιοίκων τινὲς, ἢ τῶν γεοδωμωδῶν αὶ πολλὰ, 

“καὶ Μεγαρεῖς, καὶ ἄρχων αὑτῶν Ἕλιξος Μεγαρεὺς, καὶ 
16 Βοιωτοὶ, ὁ τότων ἄρχων Κοιρατάδας. οἱ δι ᾿Αϑηναῖοι, 

᾿ὡς δὲν ἠδύναντο διαπράξαοϑαι κατ᾽ ἰὸν, ἔπεισάν τινὼς 

17 τῶν Βυζαντίων πρρδϑναι τὴ τὴν πόλιν. Κλέαρχος δὲ ὁ ἀρ- 
μοςὴς, οἰόμενος, ἀδένω ἂν τοῦτο ποιῆσαι, καταφήσας δὲ 

ὥπαντα ὡς ἠδύνατο κάλλιςα, καὶ ἐπιτρέψας τὰ ἐν τῇ 

πόλει Κοιρατάδω κοὴ Ἕλίξῳ, διεξη παρὼ τὸν Φαρνάξ αζον 

ἐς τὸ πέραν, μιαϑόν τε τόϊς σρρνδνμην παρ᾿ αὑτῷ ληψό- 

μένος, καὶ 
8,18. βασιλέα, Μᾶτς, ϑιερῇ, βασι- 

λίων 
{" ἈΦ Οἱ, ἱ, 1, 27. 

ο6. ϑονοηιαίς ἱπηρο- 
"᾿ τὰς ἀπ μῳ ἢ» δι, ἱπρεί πη ἷβ Ποιηὶ- 
Ὧν δὰ υτϑοιῃ νιοφοηάατη οοιμμηοίοῦ 
οἱἵε, μά ϊε ἱοάογωα χὶϊὶ, 66, 

νοδαμωδῶν, ΑἸά, ς, 1 υηξ, νμδασμώ- 
δῶν, εἰ Οκῆ, νωδασμοδῶν, Οαἰοτυται 

κοὴ ναῦς ξυλλέξων, αὶ ἦσαν ἐν τῷ Ἑλλησπόντῳ ἄλ- 

υο5 ἀμέϊογ ΐο νορὰξ σεριοίκμε οἵ γεον 
μεν 6058 σοι πὶ ποιηΐης ἀ- 

ουηῖ Πελοσοννησίμε ΡΙ αἰτοῦ οἱ Ὀἷο- 
ἀοτὰ5, 

Κοιρατάδας, Ἰιοουποϊαν 5 Του δὶς Κὺ- 
φατάδας, (οἀ ἀς ἠοηγίης Πουὶ 8 νὰ, 
ὦ ἔχρεά, νἱΐ, 1,22. δὲ Ἡοϊχο Με- 
βλνθη Να]ςο, κα ἰ ἤεροιι. Ρ. 57. 

ᾧ. 17). [αἱ ἦσαν ἐν τῷ Ἑλλησπόντῳ 
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λαι!, καταλελειμμέναι φρερίδες ὑπὸ Πασιππίδα, καὶ ἐν 
᾿Αντάνδρῳ, καὶ ὡς ̓ Ηγησανδρίδας εἶχεν ἐπὶ Θρῴώκης, ἐπι- 

δάτης ὧν Μιδάρε, κφὴ ὅπως ἄλλαι ναυπηγηϑείησαν, 
ἀϑρόαι δὲ γενόμεναι. πᾶσαι, κακῶς τὰς τῶν ᾿Αϑηναίων 

ξυμμάχες ποιῶσαι, ἀποσπάσειαν τὸ ςρατόπεδον ἀπὸ τοῦ ...... «“΄- 

Βυξζωντίου. ᾿Επὲ δὲ ἐξέπλευσεν ὁ Κλέαρχος, οἱ προδὲ- 18 

δόντες τὴν τοόλιν τῶν Βυζαντίων, Κύδων, καὶ ̓ Αρίξων, καὶ 

᾿Αναξικράτης, κοὺ Λυκέργος, καὶ ᾿Αναξίλαος (ὃς, ὑπώ- 19 
ο΄ γόμενος ϑανάτα ὕφερον ἐν Λακεδαίμονι διὼ τὴν τυροδοσίαν; -«ἰ.“....“΄. 

ἀπέφυγεν, ὅτι ὁ τιροδοίη τὴν πόλιν, ἀδλὼ σώσαι, τπιοῦδας 

δ ἃ 
“ 

αν πο ο  στπερν 

ἄλλας. ΟἸεδατοῦβ δὰ ῬῃαγπαθᾶζΖιιη 
τιδλϊοῖς, γα πὶ  ροπάϊαπι μοιϊταταβ δ 
οοδέϊαγαβ πᾶνεβ8, 4186 ῥαγηΐρ ἴῃ Ηε]- 
Ἰείροπίο εγαηΐ, ῥαγέϊμι δὰ Απιάπάταγῃ, 
 ανείν ἴθ ΤὨτγαοία εἴς, Αἵ ἦσαν ἄλλαι 
---χαὶ--τοκαί. Θυᾶπὶ ἢτγαξδζυγαηι, ἢ 
Ῥεης τεοογάογ, (δορί ᾿ερὶ. Νέεο το]]- 
οἴατῃ τἀπιθη ὁοηϊτίημο ὟΝ γιτεπ δ οὨ 
οοηϊεξιαταπι), πάλαι καταλελ. Μοχ 
δῆϊο καὶ ἅπως οπγηΐδο δἀδεπάστη δια- 
πραξόμενος, ἃ ἤτηΐϊς αυἱρρίπι ; (εά 
τδοῖτε [ἃ ἐσ Γα ρουιοτὶ ΒῈ8 Γὰδ τα ἔπει 
ΞΕ. Α: Τρηβμεο 

ἄλλαι καταλελ. Ὑὶτ ἀοξιαβ 'η ΒΙΒ]. 
οὔς, Απιβοὶοά. ρᾶτί, 5. Ρ. 92. ἴῆξε- 
πἰοίε επιεπάδι σάλα, καταλελ. 

ἐπιθάτης ὧν, Οὐτπα ποη ογθα! ὶ]ς ἢι, 
αἰϊαπι δὶσ ἱπιο!]! ϊρὶ Ηερείαπάτιἀετα 
αὐυδῖῃ ἐς αὸ ἴαρτα ἰηϊῖο Ἰἰδτὶ ε 
ἀϊξζαπι : ἱποοτηπηοῖο ποιηῖπε ἐσιδά- 
σου, Ὦ. 6. οἰαμῇανὶϊ τη 11115, ἴεὰ, φωῖ ἐμ 
οἰαῇε Μιὶκάανὶ τε ανεναὶ, ἀϊοὶ νἱάο- 
ἴωτ, οὐπὶ ἴ|} 6 ἔαετις ἀὰχ. Θαᾶτε Βτο- 
ἀδοὰβ δπιεπάαι ἐπισάσης ὧν, εἰ ἐσισά- 
φής τῶν Μινδ, Τιδοποϊανῖαβ, νου τα, 
«Μιὶιπάανο ῥνα δες ορενὶς παμρερϊοὶς. 
Ἑογιαἢ9 ἐπιςάτης Ἰεσὶς ἴαπὶ ΡΊΓΚΠ.- 
Ταδτα5, 4] ρεὲτ ΜΠιΕρπάανὶ ἱεραίμη τεὰ- 
ἀϊάϊε, Εφαϊάθηῃ πὶ }] πγαϊᾶτα δι άεο, 
αυΐᾳ ἐονταῇης ἐσιφάσε ποτήθῃ ἰαῖο ἃ0- 
ορὶς ἀυξὶοῦ ἀθ εο, φιὲ ἐμ οἰαῇ ΑἹ, 
συϊαΐϊσαπααα σοηαϊεϊοηὶβ ἰ5 πὲ εἴ τηὰ- 
πετῖβ, δάθο ὑἰ (Οὐ παᾶνᾶτοδο, οἷ 16- 
Βαῖο, δὲ τεσ! ρῖθι5 ορροηδίατ. Ζ. Ἐὶ- 
νεπυτω ἃ ἀὰος Ηερβείᾳ ἀτιάεπι ἰητ6}- 
Ἰρὶ οεηΐει Μογυβ. 

[ἐσιβώσης ὦν. Ῥαΐο, αἰτατηααθ ἰπ- 
τεγργοίεση. σὰπὶ Βτούδοο ΔΌδιταῖῖα ἃ 
νοτο, οὐπὶ Ραϊατοηῖ, ἐπιδάσην δία 
εἴς πι]ϊτεπ οἱαβῆατίοτη, εἰ ροιτα α 

Βετὶ, αὐ φυϊσαπαὰς πη }]68 οἰαἤηατίας 
ἐπηροτῖο πανὶαπι ργο Προγείογ, Οοπιγᾶ 
ἰσιξάτης εἷς βοπεγαῖί πη, ααϊοαπηυς 
πᾷᾶνο νεδβίτοτ, παυίᾳ ; εἰ Ηοβοίαπατ- 
ἀε8 ἰάθπη υδἱαὰς ἱπιει]! κίτασ, [τὰ 
Τβοη ϑραγιίαιεβ πατγηοίεβ ΟΠΐο πηϊ- 
[5 οἵ, ὃς ᾿Ανσισϑένε, ἐπιδάτης ξυνεξῆλ- 

9ε, ἀρὰ ΤὭὨυογάϊάεπῃ νἱϊ]. ο. ὅ:. δὶ 
[τὶ ἱπθρίς υςγῆο : φμῖ σώῃ πή βάεπε 
ἡδέος νοξῖον παυχμε ἀεξρηον φεπετγαι, 
Εχ Αἀάεπάϊ5.} 

καὶ ὅπως. ἴῃ τηᾶτᾷ. Τιροποὶ. εἢ 
ὅπως καὶ, τηᾶϊο. ηᾶπὶ ὑηὺ8 ΜοΙαβ.. 
τεῦξε νἱάϊτ, οταϊτοπετη ἢς ῬΓΟσΌΤΤΕΓΟ, ἡ 
διξξηςττληννόμεενος ---- ξωλλέξων --κὶ ὅπως 
ναυπ', ἴασις δὰ ὅπως αυοηὰς ταΐεγτὶ 
ἀεῦει ἀποσπάσειαν. Ζ. ΕἾ. Ῥογίμ8 ἐσιμε- 
λησόμενος αὶ τη νεγθαπι ᾿η! γε δδξ. 

8, 18. οἱ προδιδόντες, Εἶος Ρᾳτιοὶρὶ- 
ὩΠῚ Πὶσ πὸ τὸ ψεῖθο βηΐτο, ἰητεῖ- 
Ἰεδῖο ἦσαν, οἱ οὐδ εἴ, ᾳυξ εἶ ορὶ- 
πἷο Ἰδομποϊανὶϊ ; ἰεὰ πεξιῖταγ ουτὴ 
γεῖῦο εἰσήγαγον ὃ. 20. Θυᾶτε ἰδὲ Ῥτὸ 
ἐπεὶ δὲ αὐτοῖς π'αρεσκ. ἀιϊ οοΥτὶ ἀθθεῖ 
ἐπεὶ αὐφοῖς τ. ἀεϊεῖα οοπαπξϊιοη ϑ 
Ραιίουϊα δὲ, 486 ΘΗ. Βεορῃδηὶ Γεπίεη- 
τα, ἀὰϊ ἐπειδὴ αὐτοῖς, ᾳαοά πο5 ἔξοϊ- 
τὰ : Ππᾶπ| ἐσειδὴ εἰ ἐπεὶ δὲ ἴβερε ἃ ᾿}- 
Ῥγατ 8 Ῥεγημ τ τ ΠΔ ταρουίταγ. 

8. το. σώσα,. (εξ. σῶσοι, εἴ σξεῖογδα 
εἀά, νοῖϊ. σῶσαι, πλᾶϊε, Αρυὰ Ρ)υἴατ- 
ΘΒ υτη οδρ. 31. οἱξ ἐπὴ ᾳ παρα- 
δώσειν τὴν πόλιν. Οεδίοτγατῃ 1} δ] η- 
ἀδ τεπὶ τηἶϊτο δοσυγαιαβ Ὠᾶτγγαῖ οἵ 
Ῥίδηῃς σοηίξητιτ οαπὶ Ὠϊοάοτο χἰϊὶ. 66. 
6γ. Απαχίϊαυτα ποπιῖπᾶς δεΐατη Ρο- 
Ἰγϑθῃὰϑ ἱ. 47. 2. ἃ ΝΥ ΘβεἸρῖο ἐπθη: 
ἀαῖυβ δὰ Τϊοάοτγατῃ Ρ. 594. 4υἱ τηο- 

“ παῖς διϊαπη Ρ. 595,9 48 ἀε ΟΒαϊςεάο- 
Ὧε, ϑεἰγγη τα εἰ ΤὭγα νΙϊ οἰδὰς Ὠᾶγς 
οΑ ᾿ 
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2 ἤκουσαν. 
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εν Ν “ ἂν αν “ ͵ Ά Ν 
ἊΝ καὶ γυναικως ἍΜΗΝ ΝΜΌΜΗΝΝΣ Βυζάντιος ὧν, Καὶ 

Ε Λακεδαιμόνιος" τὸν φὸ ἐνόντα σῖτον Κλέαρχον τὸς Λώ- 

καλκιμυνὴν φρατιώτϑεις διδόναι. διὰ ταῦτ᾽ ὃν τὸς τολε- 

μίες ἔφη εἰσέδϑ αι, οὐκ ϑήνμην ἕνεκω,, δδὲ διὼ τὸ μην 
30 Λακεδαμονίει. 9: Ἐπεὶ ἢ αὐτοῖς τοιρεδ Μεύαντὸ; γυκτὸς 

ἀνοΐξαντες τὰς σύλας, τὰς ἐπὶ τὸ Θρώκιον κωλουμένως, 

21 εἰσήγαγον τὸ ςράτευμω κὰ τὸν ᾿Αλκιδιάδην. ὁ ἢ Ἕλιξος 
καὶ ὁ Κοιρατάδαν;, ὀδὲν τότων εἰδότες, ἐδοήϑ' εν μετὰ 

πάντων ἐς τὴν ἀγοράν ἐπεὶ δὲ πάντη οἱ πολέμιοι κατεϊ- 
χον, δὲν ἔ ἔχοντες, ὅτι τοοιήσακεν, παρέδοσαν σφᾶς αὺ- 

καὶ ὅτοι μὲν ἀπεπέμφϑησαν ἐς ᾿Αϑήνας, καὶ δ᾽ 

Κοιρατάδως ἐν τῷ ὄχλῳ, ἀποβαινόντων ἐν Πειραιεῖ, ἔλω- 

3εν ἀποδρὰς, "Τα ἀπεσώϑη ἐς Δεκέλειαν. 

ΚΕΦ. Δ. 

ΦΑΡΝΑΒΑΖΟΣ δὲ καὶ οἱ πρέσξεις, τῆς Φρυγίας ἐν 
Γορδίῳ ὄντες Ὁ χειμῶνα, τὼ περὶ τὸ Βυζάντιον τσεπρωγμένω 

᾿Αρχομένα δὲ τοῦ ἔαρος πορευομένοις αὐτοῖς 

παρὰ βασιλέα ἀπήντησαν καταξαίνοντες οἵ τε Λακεδαε- 
, ΄ ͵΄ ,, Ν « ᾽ δ υὖν Ν 

μονίων τωρέσθεις, Βοιώτιος ὄνομω, [κφὶ οἱ μετ᾽ αὐτξ,] κοὴ 

τληΐυγ ἃ Χοηορῃοηῖς, γείεγεὶ ἃ Ὀ]ο- 
ἄοτο δ ἀπηυπι ΟἸγΏΙΡ. 92. 4. δΠη0 
ἐρίταν ῥγίουα, 

εἰσίσγα.. ]πίνοπὶ [ε. 
8. χο. [Ἐπεὶ δὲ αὐτοῖς-το, ΝΊΒΙ Ὠὶς 

τεπιδηάυτη, δὶ εὐ [,τ, ἐγρο, (0- 
Ἰεσιης ογβεοηΐ ρο ἰη)ξϊδπι ἐςπτεηκὶ- 
πὶ, τοοάο Ἰοπρίογοιη, πιούὸ οὐ πὰ 
Ῥγενίογεπι, ἰῃ νᾶ τη γοἀμσεηάδε, ἔδ- 
τίσ ὲσ αὖ Ατεϊοία υἱαγραίυν ὧν. Πα ὰ 
δὲ πιριαγαπς αυϊάσηη ἀοέξὶ! ρα πη νοὶ 
ἱπ δὴ νεὶ αἰΐο τηοάο 9 (δὰ δχογιρὶα 
κάμυς τεῖππε ται τη ταν αὐ νοὶ δὰ- 
ἀκοϊ ἤπια πὶ οοιγοέϊονοπι [αιίβοηι, 
Οοπί, ἱ, 6, 4. ἱν. 8, χϑ, νἱ, 2.3. οἷο, 
ῬΑ. Ἡ ἴδω.) 

[ταριϑχεύαφο, Ἰ)ςοΠ πε νοσοπ) τσάντα 
νοὶ Πηλσμι Τα ρίοοτ, χκ “ἀδεμαὶ.} 

οἱ ἄλλοι ἄγϊελοι, καὶ ἔλεγον, ὅτι Λακεδαιμόνιοι τσάντων, 

τὸ Θρῴκιον, ΟΥ, Ἐχρεά. νἱὶ. 1..24. 
ὑπάς ραίςες Ἰοοὰπὶ [ἔς ἰπγὰ πιοση δ 
ΠΝ 

8, 22. ἀσοδαινόντων, Βτοάξδευϑ ἰηϊε]- 
Ἰϊρὶν τῶν ἄλλων. 

8.1, οἱ τυρίσξεις. ΟἿ, 1. 3. 13. 
σὸν χειμῶνα. Ἡ. ς. ροῇ Οἐϊοῦ. 3 5. 
8. 2. ἄρχομ, ἴ Ρο Αρτ, 13. 
καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ. Ἧς ἀεϊειιδᾶ Ρυ- 

τι Μογὰβ, υὐ ἱπιεγργοιατίοηεπὶ νοῦς 
ὈοταΩΊ χαὶ οἱ ἄλλοι ἄγῇλοι, Νοπ 
ταδὶ ς αἰ ἢ αυΐβ πναλς ἐδαυφητὶᾶ καὶ οἱ 
ἄ. ἄγῇλοι αὰ αἱοιδοιαίῖα τοίοστὶ, Ζ,, 
Τεραύοηθην δῆς ᾿οοάδοπιοηίου ΠΊ 
ἄμμος, υἱ νἱάοίατ, Βαοιΐο τα τα Ὁ 
ΔἸτο τα, συ 5 ἄχ οτας ῬαΠρρίἀ68, εἰσ 
νογ πὶ εὐ επηροῖς ρυϊοιοπὶ Τα  ΐὲ 
{υὐρίσατον Μοτι8, 
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ὧν δέονται, πεπρωγότες εἶεν ταρὰ βασιλέως" καὶ Κῦρος, 
ἄρξων πάντων τῶν ἐπὶ ϑωλάξη, καὶ ξυμπολεμήσων Λα- 

κεδιιιμονίοις. ᾿Ἐπιςολήν τε ἔφερε τοῖς κάτω πᾶσι, τὸ 3 

βασίλειον ἔχουσαν σφράγισμω, ἐν ἡ ἐνῆν καὶ τώδε; Κατα- 4" 

πέμπω Κῦρον, κάρανον τῶν ἐς Καφωλὸν ἀϑροιζομένων. 

τὸ δὲ κάρανον, ἔς, κύριον. 
-΄᾿᾽ εἰ » ΄ ε “Ψ ΣΝ 

Ταὺτ ὃν ὠκξοντες οἱ τωνᾷ “τ᾿ 

᾿Αϑηναίων πρέσδεις, καὶ ἐπειδὴ Κῦρον εἶδον, ἐδέλοντο μὲν 

μώλιςα παρὰ βασιλέω ἀναδῆναι" εἰ δὲ μὴ, οἴκαδε ἀπ-- 

ελϑεέν. Κῦρος δὲ Φαρναξάξζῳ εἶπεν, ἢ παραδέναι τοὺς 5 

τρέσξεις ἑαυτῷ, ἢ μὴ οἴκαδέ πω ἀποπέμψαι, βελόμενος 
τὼς ̓ Αϑηναίους μὴ εἰδέναι τὰ τορωόμενα. Φαρνάξαζος 6 

δὲ τέως μὲν κατεῖχε τὸς πρέσξεις, φάσκων τοτὲ μὲν, 
ἀνάξειν αὑτοὺς παρὰ βασιλέα, τοτὲ δὲ, οἴκαδε ὠπο- 

πέμψειν; ὡς μηδὲν μέμνηται ἐπειδὴ δὲ ἐνιαυτοὶ τρέϊς 7 

ἦσαν, ἐδεήϑη τῷ Κύρε, ἀφεῖναι αὐτὸς, φάσκων ὀμωμο- 

οἰ καὶ Κῦρος. 501}. ἀπήνσησεν. 
8.3. ἔφερε. 86. ὁ Κῦρος. Οἵ, ἔχρεά. 

ἦν αν 2: 9.7. ψεῖθα: σὸ δὲ κώρανόν 
ἐφι κύριον ρατῖα οεηίεθαϊ τοῦ ε τὶ Ϊη 
Ἀπαθδῇ ἱ. 1. 2. καὶ φρατηγὸν δὲ αὐτὸν 
ἀσέδειξε πάντων ὅσοι εἰς Καφωλᾷ πεδίον 
ἀϑροίξονται. Ῥτο 40 π᾿ Ὠίοάοτο εἢ 
χίν. το. ὁ τῶν ἐπὶ ϑαλάτης σατραπειῶν 
ἡγόρονος ; εἴ ἴῃ ΡΙαςάτοπο ἴῃ Ατίαχ- 
ΕἾΧΕ : Λυδιὰς σατράπης καὶ σῶν ἐπὶ 
ϑαλάτῆης σξρατηγός. Αἀ ΧοΠοΟΡΠΟΙτ5 
Ἰοοὰπι τείρεχὶς ϑίθρμαηυβ ΒγΖ. Καφω- 
λοῦ, ἰπαυΐ!, πεδίον, Δωριέων, ὡς Ἐξενο- 
φῶν. ἐκλήϑη δὲ ὅτι Καφςωλὰς τὸς Δὼριεῖς 
οἱ Λυδοί φασι, ἦν δὲ πόλις ἐν Λυδίᾳ Καφω- 
λός. ἴπ αὺο ἰοοο αυἱά ΠΪ γοὶὶς ἰπ- 
τεγίδετα τη Δωριέων, οἴ πᾶς Παθυετὶ 
ϑιερῆδπαβ, οτίθηΐεβ ἀρρεϊϊαῖος ἔὰ- 
ἡἶξ ἃ ἔγάϊΞ Οδδοϊοβ, εἴ ᾳφυὶ ἀεηΐηας 
Τοτϊεηἶδβ. πιο! ραπτατ, ἵσῆοτο. Π 6- 
πᾶς ἀυπδίτατοαε πὶ τ ϊἱ ᾿π)ϊοὶς, φαοὰ 
101 Οδῆο!! οατηρὰ5, πος Οαἤοὶὰβ ατῦβ 
ποπιϊποίυγ, αὉΪ σοηνοπίαβ ἐγᾶϊ Γ᾿ τὴ 
νἱοϊπάγαπη εἴ Ρορυϊογαπλ Ρεγίατιτη 
ἱταροτῖο (υδ]εξϊογα πὶ, Αἢ οατηραβ 
Οαδοὶ! ποπιϊπαῖογ ἰάςθο, αυἱᾶ ἰῃ ἐῸ οο- 
Ῥῖδα Ὀ6}1ο Ἔὅχουῖο γα ἢ ταγοβ Ἔχ Ρ] εα δ η- 
τατοῖ τεοθηίε δητον ἢ ΤΠ οτα5 οΘοηνεη ἔξ 
ΟλοΙὶ, ας ᾿οποβ Ῥαῃϊοηϊὶ, ορὶηἷο εἢ 

Τατομοτῖ, κα! οἱ Α μα θαΐδος ἱπίεγργείϊ5, 
ΠῸΪο ἀγρυσηδηῖο δγπλδία. [ἀετ νὸ- 
σα] τὴ νον ΠΟ Ρεγῆοξ ἢξο ὃγ- 
τίασϑα ἀϊαϊθέϊὶ σὰπὶ δυξῖοτε ἴα χὶοὶ 
Μ5. ἃ ϑερᾷδ Ἐρὶ, δά Ψαϊοκεηδὶγ 
Ρ. 41. Ἰαυάαϊα, [εἀ Τλοτῖσδε οὔξ μυζϊαῖ, 
ἐοαὰς αἱὰτη εἢξ ᾿ατὶὰπι, φαοπίαπει 
οὐπὴ Ποτὶ θ5 Ιοαυετείαγ. Ετίατῃ Καρ- 
Ῥδη βγδθοβα οὐ πἰβ εξ κάρανον νο- 
Ἰαῖι, [πὶ Απαθδῆ ϊ. 2.11, Καύφρῳ πε- 
δίον υὐοβ ἀρρεϊϊατυγ : εχ αυὸ ἴοσο 
Καςωλῶ πεδίον ἀς υτῦε ἀϊξῖαπι ἀεξεηάὶ 
Ροιεῆ. ὅ. 

[τὸ δὲ κάρανον ἔφι κύριον. ΝΟ νἱάςο 
(4118, οὰγ μος δά ἐρυτία τεϊερδίυγ, Κά- 
φανός, αἴ ΟΥ̓ΘδΟΘ ΟῚ ρ 5 τ, αυοά νυ ]ρὸ 
π᾿ υἵὰ πο δἤξε, ἐρεῦας τα] ἐχρὶ ϊοα- 
τἴίοπε. ἢ. 4.  οίβως. 

8, 5. μὴ οἴκαδέ πω. Μήπω, ποράίμτη, 
ἀϊνυ πὶ εἴ, υὐ Εχρεά,. νἱΐ. 9. 36. 
ΟΥν Μογὰβ δὰ Ἰ(οογατὶβ Ραπερυτίουπι 
οΔΡ. 2. - 

8. ὅ. ὡς μηδὲν μέ ψηται. ὕ ὥγνων 
ποῆ ἠαδεγεῖ φμεγθηά! σαμίαιπ. ΕἸ. Ῥοτ- 
τὰ Ἰεφεῦαι μέμειψωνται. 

8. γ. ἐνιαυτοὶ τρεῖς. ῬαΌΪοΟ δηΐε 
αυδπὶ δὰ ραίΐτεπι τηοτὶ απάστῃ ἃΐ- 
οεπάεσγοι Ογτγαβ. 

ὀμωμοκένα,, Οἔ, 1, 3. 8 44. 
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κέναι, ἀπάξειν ἐπὶ ϑάλαἥαν, ἐπειδὴ οὐ παρὰ βασιλέω. 

Πέμλψαηες ἢ ̓Αριοξαρζάνει, παρακομίσαι αὐτὲς ἐκέλευον" 
ὁ ἢ ἀπήγαγεν ἐς Κίον τῆς Μυσίας, ὅθεν πρὸς τὸ ἄλλο 

ςρωτόπεδον ἀπέπλευσαν. 

᾿Αλκιξιώδης δὲ, βελόμενος μετὰ τῶν τὐϑιοκῖι ἀπο- 

πλεῖν οἴκαδε, ἀνήχϑη εὐθὺς ἐπὶ Σώμε. ἐκῶϑεν δὲ, λω- 

ζὼν νεῶν εἴκοσιν, ἔπλευσε τῆς Καρίας ἐς τὸν Κεραμικὸν 

ἐκέιϑεν δὲ, συλλέζαα ἐ ἑκωτὸν τάλαντα, ἧκεν ἐς 
τὴν Σάμον, Θρασύξελος ὃ ἢ σὺν τριφώκοντωῳ ναυσὶν ἐπὶ Θρώ- 

κης ὥχετο. ἐκέῖϑεν ἢ τά τε ἄλλα χωρίω τὼ πρὸς Λάκε- 

δωιμονίες μεϑεφηκότω κατεςρέψγατο, καὶ Θάσον, ἔχωσαν 
: “ν ε 7 “ ΄ Ν ὰ ν “ »" 

ἔφορι ποῶς ὑπὸ τε τῶν πολέμων, κοὶ σὥσεων, ΚΦΊ λιῤυῶ. 

10 Θρασύλος ὃ σὺν τῇ ἄλλη φρατιῷ ἐς ̓ Αϑήνας κατέπλευσε. 

-ρὶν ὃ ἥκειν αὐτὸν, οἱ ̓ Αϑηνοῦοι φρατηγὸς εἵλοντο, ᾿Αλκι- 

διάδην μὲν φεύγοντα, καὶ Θρασύξουλον πόντῳ, Κόνωνω 
11 δὲ τρίτον ἐκ τῶν οἴκοθεν. ᾿Αλκιδιάδης δ᾽ ἐκ τῆς Σάμε, 

» λυ , ΄ 3 7 Ν »Ἢ 

ἔχων τὼ χρήμωτω, κατέπλευσεν ες Πάρον ναυσὶν εἴκοσιν. 

7 ἐκεῖθεν δὲ ἀνήχϑη εὐϑὺ Γυϑείου ἐπὶ κατασκοπῇ τῶν 

᾿ ἀριήρεων, ὡς ἐπυνθάνετο Λακεδαιμονίους αὐτόϑι π' 
σκευάφειν τριώκοντα, κοφὴ τῷ οἴκαδε κατάπλϑ, ὅπως ἢ 

Ἐπὸὰ δὲ ἑώρα ἑαυτῷ εὔνεν ὅσαν, 
κϑὶ φρατηγὸν αὐτὸν ἡρημένες, καὶ ἰδίᾳ, μεταπεμπομένους 

βασιλία, 86. ἀνῆψε, «ὦ νεέβενε 
μον ἀμκὶ 7. ΜΝ 

8, 9. ἐσὶ Θ. (ἄκη. Ἀδτὰ ἐδηάετη 
Γοὰ ἐογίαφ πατγαν ἃ Ὠοάοτο (οἰ οσι 
ΟἸγπρΡ. 93. 1. τόπο Μοΐβ. Ὁ Ϊοὸ- 
ἐἰοτί ἰοεὺ εἰ χἰϊὶ, γ2. υδἱ ΤἩΠαΐατη ἃ 
ΤΡταίγθυϊο εε ΔΌδετα, Τ Ὠγαοίδδ οὖν 
Ῥοπῦ, σαρίλ5. πῆτγας, 5.εἀ ἰάσπιὶ πὶ 
ϑηΐσα σἂρ. ὅᾳ. [Ὁ ΟἸγηρ. 02. 4. δδγν 
γτανόγας, ΤΉ Βυϊατα δὰ ΤῊπιοϊδ πὶ 
τα απ ΓΟ, οἱ οὐνίεδίοβ γασυρόγα» 
τεῖ, Ῥοτχυΐε ἐκίτων ΠΠ σ αἴας ἰπ ἀπηατι 
(ξεαυεηίειι σοπιηογαίας οὐἵο ̓  ροζυΐς 
εὐ οπ ἐχ τς Γσηδὶ δίηδ ἰτ τι πὰ 
(αἰοορία [ὺ ΔΑυίσαν ΤὨγαίγ θυ ο 
ὑἡπηρεείιμπ, “ὩἩΚουνως (υἱε, δηπο- 

τανε Χοπορῆοη. σὰρ. 4. Τ)επιοῆο- 
πο8 σοπίγα. ἱνοριηεπι Ρ. 474. ἃ0 Εοὸ- 
ῬΒδηῖο Ὑπαίαπι ἐγαάίταται οὲ ρτρ αὶ» 
πὶ Ἰαςοπίουτμῃ οὐδδτα παν (αἰ δ αἷτι 
(ςἀ ἐς τοπιροῖὸ πο σομῆϊαι ἱμὰς, 
αὐυοά Ρυΐαθαι ΝΥ οὔ ! τς δὰ ϊοάοτγαμι 
ἐν Ρ. βο8. 8, 
Η 11, ἐσὶ κατασχοσῇ, Το σον ]ο αὐ 

οὐξενυαγεῖ : Οσοά. μων οἵ τηᾶγβ, 
ϑίορῃ. ἐσὶ κατασ 

τῷ οἴκαδι κατάαλ, 80, ἐπὶ κατασκο- 
πῇ, μἱ οὐξερυαγεῖ γεδεμηαϊ ἐν ῥα γίαρε 
οῥῥον ἐμ  ἑαίερη, δα χη δεν είφιο, φμὸ ἀνὶ: 
"0 παρὰ ἡρίμνε εὔἴει οὐυϊίαν, 

»ῇ σε ἃ Ῥεγ ἰγποῆη ἐπι] με 
ἐς βατιλα ὡχ ῥίδεο, πουλΐηθ σγόλεωξ, 



πο πυσδεν νυν πὰρ τ ὉΔΌΣ 
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μα. 

τοὺς ἐπιτηδείως, κατέπλευσεν ἐς τὸν Πειρουιᾶ ἡμέρῳ, 
Πλυντήρια ̓ ἦγεν ἥ φόλις, τοῦ ἔδες κατακεκαλυμμένῳ 
τῆς ̓ Αϑηνᾶς" ὃ τινὲς οἰωνίζοντο ἀνεπιτήδειον εἶ ὕδναι κα αὐτῷ 

καὶ τῇ. πόλει. ᾿Αϑηναίων ὃ δες ἐν ταύτῃ τὴ ἡμέρῳ 
ἐδεὸς σπεϑαῖν ἢ ἔνγε τολμήσαι ἂν ἅψαι. Κατα- 13 
πλέοντος δὲ αὐτῷ, ὅ τε ἐκ τῇ Πειραιῶς κοὶ ὁ ἐκ τῷ ἄφεος 

ὄχλος ἠϑροίαϑθη τρὸς τὼς ναῦς, ϑαυμάζοντες, καὶ ἰδεῖν 

βελόμενοι τὸν ᾿Αλκιριώδην, λέγοντες οἱ μὲν, ὅτε ὡς κρά- 

τισος εἴη τῶν πολιτῶν, (καὶ μόνος ἀπελογήϑη, ὡς οὐ δὲ: 

κοώως φύγοι.) ἐπιξελευϑ εὶς δὲ ὑπὸ τῶν ἔλα εν ἐκείνου. 
 δυνωμένων, μοχϑηρότερόν τε λεγόντων, καὶ προ τὸ αὑτῶν 

ἴδιον κέρδυς σοολιτευόντων᾽ ἐκείνε ἀεὶ τό [τ] κοινὸν αὔξον- 
τος, κρὴ ἀπὸ τῶν αὑτῷ, καὶ ἀπὸ τῷ τῆς πόλεως δυνατοῦ. 

, 

ἡμέρᾳ ἡ τί ῬΙυϊατοῦυβ ΑἸο. 
ξἂρ. 34. οἷς, ἔα ξ ἀϊδη νὶροῆ- 
τηῦτγη αυϊηταπη τηθη β Τ᾽ ΠΔΓΡΘ] ΟΠ 8, 
ἙΕτρο τεάϊεῃβ Αἰοϊ διά ϊβ οαάϊε δάμπως 
ἴῃ δηθὰ π) ρῥτγίπηατη, δὰ Ἐχουπίοιη, 
ΟἸγπιρίδάϊβ ποηδ οί πηϑθ τογεϊϑο ; 400 
δὐπὴ ἃοοίάϊθε. αυοςὰς, αἷς Ὀϊοάοτυβ 
ΧΙ. 68. Ἰείοτ δὶς δὰπὶ Αἰμοηδθοθ 

Χἰϊ, Ῥ. 535: 
ἀνεπιτήδειον. Ῥ] αἰΑΤΟΠῺ 1. 1. τατα ἰ}- 

Ἰαῆται, Δρῶσι δὲ τὼ ὄργια Τιραξεργίδαι 
ἀσπόῤῥητα' τόν σε κόσμον ὄντες, 
χαὶ σὸ ἕδος καταλύψανσε;. ὅϑεν ἐν σαῖς 
μάλιςα τῶν ἀποφράδων σὴν ἡοννα ταύ- 
σὴν ἄσρακτον ᾿Αϑηναῖοι 
ὌΝΟΝ παεπθο ΩΣ ἄρνας ὕμέκα πρδ 

τ 13. λέγοντες οἱ μρρ πήρας "δὴ 
Βδθεῶς λέγοντες ὅσ, οἱ μέν. {εὰ ἀς 
Ἰδοποϊανὶϊ Γδηιεπεὶᾷ Υ οἰ ω5 οἱ Μο- 
τὰϑ ΠΠυὰ ὅσι τοδιαβ τεροίμετε ροῆ οἱ 
μέν, Ἄεατα ἱρία ςἀςε5 ἰδ αἰϊδοδ ἰῃ- 
ἀἰϊοῖο εβ, εἶξε βἱοῆδγημα, φιοὰ αι 8 
Ὦνε ἴῃ ταλερὶπα ἔνε, αὐυοά τηβρὶβ 
Ρίδρει, ἱ ἰητοῦ νϑγ5 δὰ δχρ!οαηυτα 
Μιὰ ὡς Τοηρίρς. Ετρὸ Ρίαπε ἀθ- 
Ἰεπάστη ρυϊαν!. Οφρεογαπὶ δὶς οἱ μὲν 
τείρομοτε νοῖθα οἱ δὲ ὅτι σῶν παρ. 
ληϊτο 8. 17, φυῖν! (Ἀ0]]ς νἱάει. 

[5οτῖρ. ἢ λέψονσες οἱ μὲν, ὡς ὅτι κρά- 
σιφὸς. ϑιδίϊτ γερὰ ἰῃο] αἵ, καὶ μόνος 
εἴο, τδητατῃ αὐθταῖ, ας ρτο β] οἱΠβ δᾶ-ς 
Ῥετρηι, ὡΣ ταὶ Ἰοηυφοιυτ) ορηδ)ῖο 

ορίΐπης οοηρτωοτα νἱάξγοπίογ, Ἐπ- 
ξεηϊ εἃ ρτοϊαίδ ἃ Χεπορῆ.. εχ ἔμ ρμεῖ- 
ἴομᾶ. [πάϊοαείνιβ δυίεπὶ ἀσελογήϑη 
Ὀεῆς Ὠδθειῖ, φυῖρρε ἴῃ γε αξα, αυᾶπι- 
ν:)8. (αρίπυβ. ἧξ τηοάυβ οομβγωοπάϊ, 
ϑεαυϊταν ἰτεπῃ ἐσέρησαν εἰ ἠναγκάσθην 
ὯΌῚ ὨοΠη0 ἰοτιρίοσεπὶ ἰρίωτη ἰοραὶ 
Ρυΐεῖ. Νοη ροθαηι μδοο εχ ἰγπίαχὶ 
Ἰιλιϊπογαπι Ἰμάϊοατί, Ε΄ Α.. ΜΦοἰβως.} 

ἀπελογήθϑη. 8. δίερῃ. πᾶῖὴ δῆς 
Βιορβᾶπα δἀφθαι ἀσωηγγέλθην 
υοὰ ποη εἰ δοίυτάυμῃη. Ηδυὰ ἀὰ- 
Ὀὶς Ἐμὶπὶ Πέρα νοῆρᾶ ρρξζδης, αιοά 
8. το. [οἤρίεγας δυέϊοτ, 
ἄετὰ φχυϊεμ ογθᾶία τη εὔξ ἀυσοτη δά- 
ξοαὰε ἀςξοϊαγαίωτη ἱπποορηίεῃ, 8εά 
εδάφξτῃ νετῦ8, ἢνς ρορυϊο ἐτἰρ85 ἢνς 
Βιβοτῖοο ἱρᾷ, ἐεπίμτη εββοίυπε παῖπιις 
οοτητηοάστη. Θυᾶγο ἰδ δ Π) Εἰοί- 
ἴετηα υποίηϊβ ἱποϊυδεπάα ρυϊανί, 
Θυοάῇ τεΐειβ δὰ Ρορα πε τείοτι- 
Ῥεπάυτῃ εἰ ἀπολογηϑείη, ἃυϊ ἀπαγ- 
γελϑείη : πΑΠῚ ῥτροοράϊι εἴη, 

ἐσιδυλευϑεὶς δέ, 861]. εἴη. 
,Μοχϑηρότερον. Μᾶτρ, 8:6 Ρ}.. μοχιϑην- 

ξόσερα, ποῃ πηᾶὶςο. 
ἐκείνου δ. Ῥεῖ δὲ ἴῃ Ζαῖ, Βιγὶ. 

εἰ ἀεἰενὶι Μοτγαβ. 
σὸ κοινόν, Ψΐρο ἄἀδηὶ τό σε κοινόν. 

[εὰ σε Ῥτοσγίᾳβ. ἰματῖς οὐδ, οπέαπῃ νοὶ 
ΟΧ ἴεᾳ, πόσε, νΕ] εχ ἱηιεγριθιάτηθμιο 
“-ῷ καὶ Ρεοχί μη. 

ἀπὸ «ῷ «ἴς σα. ὃ. Δθοδ μἀπίναν. 
ὅυηι, εἰ Βιγ], 



“ἡ 
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38 ΕΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒ ἨΕΙΓΕΝΙΟ. 
14 ἐθέλοντος δὲ τότε κρίνεοϑαι παραχρήμω, τῆς αἰτίας ἄρτι 

γεγενημένης, ὡς ἡσεξηκότος ἐς. τὰ μυςήριω, ὑπερξαλλό- 

μενοι οἱ ἐχϑροὶ τὰ δοκᾶντα δίκαιω εἶναι, ἀπόντα, αὐτὸν 

15 ξέρησαν τῆς τατριδὸς. ἐν ᾧ χρόνω, ὑπὸ ἀμηχανίας δὼ- 

λεύων, ἠναγκάδγη μὲν ϑεραπεύειν τὸς ἐχϑίςες, κινδυ- 
͵ 3... φ“ Ἂν γ2 3 ΄ ἘΣ Ἀρυλ δ 

νεύων ἀέὶ παρ᾽ ἑκάφην ἡμέραν ἀπολέσγα!" τὸς δὲ οἰκειο- 

τάτες, πολίτας τε κφὶ ξυγενέϊς, καὶ τὴν πόλιν ἅπασαν 
ὁρῶν ἐξαμαρτάνεσαν, οὐκ εἶχεν ὅπως ὠφελοίη, φυγὴ 
» ͵΄͵ ᾽ » Ν “Ψ Ὡ“ ϑὴ»" », " 

:6 ὠπειργόμενοςφ. δ εἐῷασων δὲ τῶν οἰῶν σερ αὐτὸς Ὄντῶν " ' 
κοινῶν δεϊδῦ αι πρωγμάτων, εδὲ μεταφάσεως. ὑπάρχειν 

Ἵ Ν Ν ᾽ -“Ὕ δή δ. 42" 4 ὲ »“" ΤΙ -“ "Χέ 

{ μεν γαρ εἰ Τοῦ μδ αὐτῷ μ ν, τῶν τε ἡλικίωτῶν σλεον 

ἔχειν, καὶ τῶν πρεσξυτέρων μὴ ἐλαβαϑα)" τοὺς δὲ αὐτῷ 

ἐχϑρόϊς, τοιότοις δοκεῖν εἶναι, δΐοις περ πρότερον, ὕςερον ἢ 

ξ, τ4. τῆς αἰτίας ἄρτι γεγῖν. Ναὰπι 
ῬΙαϊάτο ας. ΑἸς, τ9, σαῦτα » ἰῃ- 
φαὶι, ἐν τῇ εἰσαγλίᾳ γίγραπῆαι. Θισ- 
σαλῷ τῷ Κίμωνος εἰσαγγείλαντος ᾿Αλκι- 
ξιάδην ἀσεξεῖν περὶ σὼ ϑεὼ, ἢ, 6. εγε- 
γέρι οἵ Ῥνοζεήῥίπαγμι, Οἵ, θά, ο. 22. 
Οὐϊ δοσυίατιοη δ ἔογπταΐὰ οορίοίς ρεγ- 
{επρία ἐχῆδι. 

ὑπερξαλλόμενοι----δίκαια εἶναι. Μ44- 
σεγίανὶϊ, ἀδαία ἱπ αἰλμά ἐενηρμς ἐὐως 
 οβμίαηίοηε, φμ ἡ β δνια εὲ νἱάεῤα-. 

8,14. ὑπὸ ἀμ, δωλιύων, Νυορβείαίε 
σοαξίμς. ᾿ 

ἰχϑίφους. ἵπ|. ΤιΑοεαεοπηοηΐοβ. οἱ 
Τιδαρῃογπεῖη. Ναπι οὰπὶ ἀρὰ ἢΠΠ05 
οὗ Αρίάἀϊβ ργοσεγαπιαυς σάϊαπι εἴ ἰπ- 
ν᾽ ἀΐατη (δ ποη τυταπ οὔε. ἐπι! χα [- 
(εἰ, δἀ σης ἰἀπάεπῃ οοπίουρίε, ΤὭυ- 
ογά. νἱϊϊ, 4.5: ΡΙαϊάγοι, ΑἸο, 24. 

δ, τό. πὸν οἷός στρ αὐτὸς ὄντα. [τὶ 
Οπίποβ Ἔχ δες τῶν οἵων στρ αὐπὸρς ὃν- 
τῶν, ϑηῖ αυἱ ἰπιο! ζαπιὶ ὀδίνα ὺΐϊ 
«ινά τ ΑἸΪὶ οπηεπάδηις τὸν, οἷόν σὶρ αὐ- 
τὸν, ὄντα, ρυϊαηίαυας Ἰοσὰπι ἰηίτγα ἰΐ, 
3. 25. σοῖς, οἵοις ἡμῖν καὶ ὑμῖν, χαλιπὴν 
“πολισεοίαν εἶναι ὃ, Πνα δ πὰ) ποῆτο, Κε- 
τὰ πΊ οἱοκαηιίδο οἵ ᾿ἰπκυπο Ἰοχὶ δ5 πιᾶ- 
κἰΒ οοηνοηίγε νἱάδίγ οπιοηάδιίο, 
αὐ οἵ ἱπ πιαυρίπς Οαἶα], εἰ Βγγὶ, 
σὺ, οἷός σὶρ αὐτὸς ὄντας, 8εἀ {Π|ὰ οὐ πὴ 
ηἰπιΐα ἃ (οτίρταγα Πδγογα πε γεσδάογοῖς 
Ἰνεοηοσίαν!! σονγοδιοποτη τεσ ρίοηδαπι 
Ρυίανί, ϑβεηίω» εξ ; Νεχαδαηῆ, ἑαΐενε 

αἰνεῖν φμαὶς Αἰοϊδίαες ε[δ!, πουὶς 
γεδως ἐπαϊρμ δ εἰ ἤονρια εἰν] αϊὶς τνμς 
ἑαΐϊοηε. ΖΦ. Ἑαυϊάδπι οχ ἢἤπλ} Ἰοσο 
ἵϊ, 3.25. Ἰεβοπάμπι σδηἴδο τὸν οἷον περ 
αὐτὸν ὄντα. Θυοὰ πῆ τεδζυπιὶ εἴν 
εἰΐα πὶ αἰΐοτο ἰπ ἴοσο Ἰεσεπάσππι εῆξε : 
φοῖς οἷοι πὲρ ἡμεῖς καὶ ὑμεῖς χαλεπὴν οἴ 
οοῖ. ὶ 

αὐτῷ. ϑ8ῖο ῥτὸ ἑαυτῷ τοβὶταὶ, (δηΐα 
Ῥοίοοπίο εἰ ποτίδπιδ Μοτο, 

φοιύφοις δι ε. οἵοις, ῬΙῸ φοιῶτος δι ε. 
οἷος τεσδρὶ Μουὶ Ἔπιδηἀδιϊομοπὶ οεΓ- 
«ἰδ πὶ : πᾶπη, αἵ δχ ἰρίο ἀδεῖνο 
δυνασϑεῖσιν, ααοά ρεγρδγάτη ἴῃ δυνασ- 
ϑένσας τηυτατγὶ νοΪ υἷι Γιεοηοϊανίαβ, ἰη- 
το! ρίτατ, ἀδιϊνὶ τερυπιαγ ἃὉ ὑπάρ- 
Χχοιν, αυοά οχ {Ὀρετοτὶ ΠΊΟΠΊΡΤΟ τὸ- 
Ρειὶ ἀεθει, 

[τοιώτοις δοκεῖν εἶναι, οἵοις περ πρότερον 
εἴο, Ηἰοσ Ἰοῆξε ἀυάδδοὶοῦ ἀυδπὶ ΡτῸὸ 
ἰηροηῖο ἴὰο ἐαὶς ΜΉΝ ῃοῖον, ΜΙδὶ 
ἢο σοτγ, νἱἀοδίαγ : οἵοις περ τορόσερον 
δυναφεῖσιν ἀπολλύναι τὸς μδήνϑνα ὕςε- 
ον δὲ αὐτοὺς μόνους λειφϑίντας εἴς. 
αὐγὰ αἰχὶ πη ἀπηοίδιίοης δὰ ἰρίαπι 

Ἐοὶ ὶ ργόβκτατητια, αυοά οατα τα]]- 
408 δ᾽ὺ5 δυρυπχοητὶ ργοὶο γενοοαϊατη 
Πΐ5 ῥτοχίπλὶβ ηυπάϊηϊβ οοὶρίε8. ἈΚ 
Α. οἱ; »"} 

πρότερον ὕφερον δέ, Ἡδδο νοῖθα, ηὐδδ 
Τδηίυτ τυτραᾶπς, ἀεϊοπάα. ρυϊο οὐπὴ 
Ἐεϊχίο, Ῥεοῦ, ἰρί, Οεἰςῦ, φαΐ ἴῃ . 
τήξίτγο ἱ, Ρτγοίοάϊαο βγ, δοοεηῖαβ ἰῃ- 
οἵη, πυπο ἰοσαπι ἀοδὶιπῆτις εἰ α1}}- 



ο΄ φεβίἝανῖο τὶς οἶνες φοπίεηΐος 
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δυναοϑ ὥσιν ἀπολλύναι τοὺς βελτίςεξς, αὐτὸς δὲ, μόνους 

λειφϑέντας, δέ αὐτὸ τοῦτο ἀγαπᾶαϑαι ὑπὸ τῶν πολιτῶν, 
ὅτ; ἑτέροις βελτίοσιν οὐκ εἶχον χρηάδα!. Οἱ δὲ, ὅτι τῶν 17 

παροιχομένων αὐτοῖς κακῶν μόνος αὔτιος εἴη, τῶν τε ᾧο- 
Ι »“ “" ΄ Ψ Ἢ « Ν 

δερῶν ὄντων τῇ πόλει γενέαλ αἱ μόνος κινδυνεύσαι ἡγεμὼν 

καταςῆνωι. ᾿Αλκιδιάδης δὲ, πρὸς τὴν γῆν ὁρμιεϑεὶς, 18 

ὠπέξαινε μὲν οὐκ εὐθέως, φοξέμενος τὸς ἐχϑρός᾽ ἐπα- 
ναφὼς δὲ ἐπὶ τοῦ καταφρώματος, ἐσκόπει τὲς αὑτξ ἐπι- 

7 ᾽ ͵ ΝῚ ᾿ ᾽ ΄ Ν, 

τηδείες, εἰ τοαρείησαν. κατιδὼν δὲ Ἑὐρυπήόλεμον τὸν 19 
Πεισιάνωκτος, ἑαυτῇ δὲ ἀνεψὼν, καὶ τὸς ἄλλες οἰκείους, 

Ν ἊἙ 7 ᾿ δ ἐς ͵͵ ᾽ Ν ᾿ ͵ ᾽ 

καὶ τοὺς Φίλες μετ᾽ αὐτῶν, τότε ἀποδας, ἀναβαίνει ἐς 
τὴν πόλιν, μετὼ τῶν παρεσκευασμένων, εἴ τις ὥπῆοιτο, μὴ 

ἐπιτρέπειν. Ἔν δὲ τῇ βελῇ καὶ τῇ ἐκκλησίῳ ἀπολογη- 20 ““ “00 

σάμενος, ὡς ὡκ ἡσεξήκει, εἰπὼν δὲ, ὡς ἠδίκηται, λεχϑ ἕν- 
Ἀ Ὁ Κ ΄ δ τῳ Ν » 7 Ν ἈΝ 

τῶν δὲ καὶ ἄλλων τοιότων, καὶ ὠδενὸς ἀντειπόντος, διὰ τὸ 
, ΄ ΕΝ Ἂ ᾽ 7 ᾽ »ε ΙῚ ε ͵ὔ «ε 

μὴ ἀναοζέοϑαι ἂν τὴν ἐκκλησίαν, ἀναῤῥηθεὶς ἁπάντων ἡγε- 
᾽ « Ἂ »" ἈΝ ΄ »" 

᾿ μὼν αὐτοκράτωρ, ὡς οἷός τε ὧν σῶσαι τὴν τυροτέραν τῆς 

πόλεως δύνωμιν, πρότερον μὲν τὼ μυςήριο, τῶν ᾿Αϑηναίων 

Ἐεπυῆπης ρεγιταδεανῖτ. Ἐοτιαῆ!ς ἰῃ.- 
τεγροϊατίο οτὶ σίποπι οαρὶς ἃ Γοτίριατα 
στερ. αυδγα ἤδη μᾶτιϊοι]ᾶτη ΠΟ Οὐ πὶ 
ἘοϊΖίο ἐχίαϊαγε 1υἢ. ϑεηίαβ ἃ 1εΠὶ 
τοῖα Ἰοοὶ εχ ἱπιογργοίδεϊοης εἰ αὐάεπι 

γινέσϑαι. Ῥετρεγᾶπῃ ἢος δθυπάδτγε 
ΟΡ᾿ δῖαν ΒΘ ρἤΔΠυ8. ἢδτὴ [επί εξ: 
φμαε "πείμεηία ἐἰφη! πὸ ῥολλας εἰναι 
αροϊ δεν ηῦ σπαίαᾳ, ἀογμη ἐἰδμη ἰοίμτι αἷς 
ἄενὶ ἀμοεπι εἰ ἀμξίονερι ἐΠ72 ογεαύμνη, 

γιγὶ ἀοξὶ! ϊπιὶ εἴ : Νανη ῥοῤμέμρη ψωῖ- 
εν εἴ ἐἰἰ ἄοο ἐνἰδμὶν μ' ἀφμαίἰδις 
πη νυ είν, τηαλογὶ τς παΐμ πο ῥοβλα- 
δενγείμν, ΕἸ αἱε ἐρελρεϊοὶς εὐ ἡτα ἐπὶ ἐνιαβῇε, 
ἑλίος ε7 ἐαΐες, φιὶ ῥο!εηίατη ἐπ ον - 

Ο 4αίε αὐἀεέρέϊ φυεγίεγε οῤένεενε φως α 
2οέεπι : σαίεγιωι ῥοβεαφμανα ἐμ γὲ- 
2μόίϊοα ἱΠὲὶ Ἴανη [οἱ] μουν ἐν ἀξ πέ- 

7... τπεέϊο- 
γα ἰμομηη εἴ τιοάεγαίογώπι ἱπορία. 

8, 17. παροιχομένων κακῶν, Νόοῃ ἰη- 
}ατία οοπαποτουαητωτγ, πᾶπι 6}85 σοη- 
ΠΟ ἕαξϊατη ογαῖ, αὐ [μδοράθοπιοηὶὶ 
ϑυγασα!πἰβ Ορθῦι ἔετγεηῖ, Ὠεοο!ατα 
ἴῃ Διειοα ταυηΐτοης, οὐπὶ Ῥεγίατα πη 
τερε ἃμαϊοϊτἰαῖι δοσγοπὶ οἵ Ιοπίδπ ἃ 
Τοοἰεῖαῖα ἀνευίοσεπς Αἰδηϊθ τ, 
Νορ. ΑΙοῖρ. 4. εἰ ΡιΙαϊάτοῖ. Αἰς. 23. 

κινδυνεύσαι εἰξ ορτατίναϑ : πηὰ]8 ἰφίτωγ 
εἀά, νεῖϊ. ἀαπι κινδυνεῦσαι. 

δ. το. Εὐρυπόλεμον. Ὠϊ νεται πγ- Ὁ 
110, αὶ οὰπὶ Μαπιΐζῆφο εἰ 8115 δὰ 
ΤοβοπΥ Ῥεγίαγαπη ἰεραῖυβ ἔαΐτ, ἔαρτα 
ἀπ. 1.3. 15. δηΐπὶ τουτὶ τ ἀεπηὰπ ροῖ 
ΔηΠῸΓΩ ταάϊε αἱ οᾶρ. 4. 7. ἂἷς Νοίζογ. 
Πινετίαβ εἰἰαπὶ ἢ|6 Μαπετπουβ νὶάε- 
ἴὰγ δὮ δον, αιετη οὐτη. Ὠίοάοτο Ηεὶ- 
Ἰείροητο ἀμσοετα ΑἸοϊ δά ε5 αὈΐεῃϑ τα - 
Ἰιφασγαϊ δαξὶοτγα ᾿ἱοάοτο χιϊὶ. 68. (8. 

δ, 20. φρότερον---χατὰ γῆν. Α αὺ 
ποπρο Ὠεοείϊα ἃ [Δοεαξοτηοη  β οα- 
ουρδῖα ἰδηεθδίωτ, νἱα ἴδοτγα, αυϑρ, Ε- 

Ἰεαῆπα ἔοτοθαῖ, [Ιοομαπὰ ἔεα: ροπ,- 
Ῥϑτη ἰδογὰπι ἀεάσσοις ἤοπ δῇ οτγαηξ 

Αἰιἰδεηϊςξηίεβ, Οοπί, Ρἰωϊατοῦ. ΑΙς. 

34: 
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- : Α, “ 
κατὰ ϑάλααν ἀγόντων διὰ τὸν πόλεμον, κωτῶ γὴν 
᾽ ͵7 ᾽ Ν Ν Ψ τ οὐ Ν δὲ 21 ἐποίησεν, ἐξαγαγὼν τοὺς ςρατιώτας ἅπαντας" μετὼ 
ταῦτα κατελέξατο φρατιὰν, ὁπλίτας μὲν πεντωκοσίξς "ἃ 
χιλίους, ἱππεῖς δὲ πεντήκοντω καὶ ἑκωτὸν, ναὺς δὲ ἑκῶ- 

7 Ν ,» Ν Ἷ ͵ Ν “- .. 3 ἜΨ' Ὁ 

τὸν. Καὶ μετ τὸν κατώπλδν τρίιτῷ μήνι ἀνήχη ἐπ’ 

ἼΑνδρον, ἀφεςηκυῖαν τῶν ᾿Αϑηναίων᾽" καὶ μετ αὐτοῦ 

᾿Αριςοκράτης "ἃ ̓Αδείμιαντος ὁ Λευκολοφίδε συνεπέμφϑη- 

22σαν, οἱ ἡρημένοι κατὰ γῆν φρατηγοί. ᾿Αλκιδιάδης δὲ 

ἀπεξίξασε τὸ φράτευμω τῆς ᾿Ανδρίως χώρας ἐς Γαύριον, 

ἐκξοηθήσαντως δὲ τοὺς ᾿Ανδρίως ἐτρέψαντο, καὶ κατέ- 

κλεισῶν ἐς τὴν πόλιν, καί τινὼς ἀπέκτεινων οὐ τοολλὲς, Ἢ 

βϑτοὺς Λάκωνας, οἱ αὐτόθι, ἦσαν. ᾿Αλκιδιάδης δὲ τρό- 
΄ " Ν 7 σιν νον διὰ ν " 

περιὸν τὲ ἐφήσε, Ἀ, μείνως αὐτου ὀλίγας ἥμερας, ἔπ λευσὲν 

ἐς Σάμον" κοκενθεν ὁρμώμενος ἐπολέμει. 

ΚΕΦ. ἐ. 

ΟἹ δὲ Λακεδοιμόνιδι, πρότερον τὅτων οὐ πολλῷ χρόνῳ 
Κρατησιππίδω τὴς ναυωρχίως τπαρεληλυϑυίας, Λύσανδρον 

ἐξέπεμψαν γωύαρχον. ὁ δὲ, ἀφικόμενος ἐς Ῥόδον, αὶ ναῦς 

ἐκέϊϑεεν λαξὼν, ἐς Κῶ καὶ Μίλητον ἔπλευσεν" ἐκεῖθεν δὶ 

ἐς Ἔφεσον, κα ἐκέϊ ἔμεινε, ναῦς ἔχων ἑὁδομήκοντω, μέχρις 

[χατὰ γῆν. ῬεῪ νίαπι ἴδογάτη, ἀς 
40ὰ ἴδεν Ῥοϊογηοηΐβ ἐχαῦδι οἱἱ πὶ, 
δυξϊοτε Ηαγροοτγαιίοπε πῃ ἱεγὰ ὁδός, 
Ἐν ΠΝ ; 

8. 21. ᾿Αριφοκράτης, Τϊοάοταβ χὶ 
ὅφ. εἰ Νεροβ Αἰἷο, γ. Τλναξνδιείμην ἴα 
ἐπε ἐγαάσης, ἰ 

Δευκολοφίδου, Μυϊκο ἀδηξ Λευκορο- 
φείδου, οἱ ΜΒ. δεποι, Λευκαφορείδον. 
Ῥεγυν ἀξ (επεεητία ΕΓ ευ! δὲ δὰ 
Βιυςίαη, Τ', ἱ, Ρ. 167. εἰ Βευηκὶν δὰ 
Αἡδορι, ἤδη, 1611, γεβίταὶ Γοτίρια- 
τῶπῇ πλδτκ, ϑίερἢ, ἀαδὸ Ἰοςο Ρ] αἰοη 5 
Ῥτιοίακ, Ρ, οΒ. εὐ, Ἰθυμοηι, σοηβγπηᾶ- 
ἴυτ: εὲ ἃ Οοὐά, Κερὶ5. Ῥατ, τεῆς 
Βτιυηκίο. 

4, 2, Γαύριον, Ἰάςπι οὐ ο! } πὶ νὸν 

οἱ Πἱοάοναβ.].}. Κάσριον, το, Τἰνὶ- 
ὰ8 Χχχὶ, 45. Θαυτείεοη ρουῖατα Απ- 
ἀποταπι παδεῖ, 

ἐτρέψαντο. οὶ}, οἱ φρωτιῶται σοῦ 
᾿Αλκιδιάδου : αὐυοὰ ποπιοπ ἰαῖες ἱπ 
Ῥιῶς, ἐὲγοα ὰα 

καὶ σὸς Λάκωνας, Ὀξο καὶ ἰῃ εὐ, 
νεῖ, 

8, χ. ἔσλευσεν ἐφ Σ, Ῥ]υζατο δα" 
πᾶγγας, ΔΙοΙ αάθι πὶ δο. αυοά .Η 
Ρίάαπι Απανίογαπι ποὰ σορογῖ, ἴῃ 
τορτε οὴ ἤοποπι ἰπσαγγ 8 ἀἀνογίατο- 
τυτη. ' 

8. 1. σιρότερον. τύπων, ΗΙ, 6. ἀηῖδ- 
απ πὶ Αἰ εηἰ5 ργο πο σογοῖον ΑἸοὶ αν 

Κῶ, Μαγρ. [μεοηο}]. Κῶνν 



Τ1ΒΕᾺ 1. ΟᾺΡ. Υ. Ἂ» 

ᾧ Κῦρος ἐς Σάρδεις ἀφίκετο. ἐπεὶ δὲ ἧκεν, ἀνέξη πρὸς 2 
αὐτὸν σὺν τὸς ἐκ Λακεδαίμονος πρέσξεσιν. Ἐνταῦθ δὴ 
κατώ τε τοῦ Τισσαφέρνες ἔλεγον, ἃ πεποιηκὼς εἴη, αὐτῷ 

τε Κύρου ἐδέοντο, ὡς προϑυμοτάτε πρὸς τὸν πόλεμον γε- 
γέοϑια!. Κῦρος δὲ τόν τε πατέρα ἔφη ταῦτα ἐπεςαλκέναι, 3 
κοὴὶ αὐτὸς οὐκ ἄλλ ἐγνωκέναι, ἀδλὼ πάντα ποιήσειν" 
Ε ὌΝ Ὁ » .ἣ "»“ , 

ἔχων δὲ ἥκειν τάλανια ποιταυόσιαι ἐὰν ἢ ταῦτα ἐμλίσῃ, μου 

τῶς ἰδίοις χρήσεαϑαι ἔφη, ἃ ὸ ὁ πατὴρ αὐτῷ ἔδωκεν" ἐὰν ὃ 

καὶ ταῦτω, καὶ τὸν ϑηρόνον κἀγκόν είν;. ἐφ᾽ ᾧ ἐκώϑητο, 

ὄντω ἀργυρᾶν καὶ χρυσϑν. Οἱ δὲ ταῦτ᾽ ἐπήνεν, καὶ ἐκέ- 4 

λευον αὐτὸν τώξαι τῷ ναύτη δραχμὴν ᾿Ατ]ικὴν, διδάσκον- 
“ἢ ΕΝ 4, ε ᾿ “ ξ ἌΡ τ ͵ 

τες, ὅτι, ἂν ὅτος ὁ μιοϑδὸς γένηται, οἱ τῶν ᾿Αϑηναίων 

γαῦται ἀπολείκνουσι τὰς ναῦς, ᾽γὼ μείω χρήμωτω ἀνωλώ-- :.... “7 ω] ζῳ, μείω χρη 

σοι. ὁ δὲ καλῶς μὲν ἔφη αὐτὲς λέγειν, οὐ δυνατὸν δι 5 
εἶναι, τταρ᾽ ἃ βασιλεὺς ἐπέφειλεν αὐτῷ, ἄλλα ποιεῖν, εἶναι 

δὲ ε κα τὰς συνθήκας ὅτως ἐχόσας, τριάκοντα μνᾶς ἑκάφη 

γηὶ τοῦ μηνὸς διδόναι, ὁ ὁπόσας ὧν βέλωνται τρέφειν πνριβδῃ 0} 

δαιμόνιοι. Ὁ δὲ Λύσανδρος τότε μὲν ἐσιώπησε" μετὰ ἢ 6 

τὸ δεῖπνον, ἐπεὶ αὐτῷ τὐροπιὼν ὁ Κῦρος ἤρετο, τί ἂν μώ- 

λιςῳ χαρίζοιτο ποιῶν, εἶπεν, ὅτι εἰ τορὸς δ μιάλὲν ἑκάςῳ 
ναύτη ὀξολὸν προδγείης. ἐκ δὲ τότε τέτ]αρες ὀξολοὶ ἦν 7 

ὁ μιαϑὺς, τυρότερον δὲ τριώξολον. "ἃ τόν τε προοφειλόμενον 
3 ΄ Ν ἈΝ ΄ " Ν ͵ Ν 

ἀπέδωκε, "κα ἔτι μηνὸς προέδωκεν, ὥςε τὸ ςράτευμα πολὺ 

τροϑυμότερον εἶναι. Οἱ δὲ ᾿Αϑηναῖοι, ἀκόοντες ταῦτα, 8 

9. 2. ἐκ Λακεδαίμονος. Μᾶτξ. ϑίερῃ. ἔαρ, τονοσανί πιὰβ ἐσ Ο δῆ. ἐξά ὅτι. 
Λακεδαιμονίοις, Ἐοτῖα ΠΟΟ ῥγδοῖαϊ, πὸ 
4υἷβ Ρυϊεῖ πὰπο ρττησπιὶ [,δοεάε- 
ΤῇΟης ΠΥ ΠῸς5 δἀνθηΐγα, αἱ σοπῖγα τὸ- 
ἄευης ἃ τερε ἔοάετίααε ἔα θα ϊα5. ἃβὸ- 
τυηῖ ουπὶ ἐἰετετῖβ Ογτο. 3. 

8.3. ἐφ᾽ ᾧ Σ ἐκάϑητο. ΡΙαΙΆτοῸ5 
᾿ν ὃ. Ναβοίὶ ἐφ᾽ ᾧ καϑήμενος ἐχρημά- 

. Ἑὰ, Ὁ ῆ, ἐκέλευσαν, 

ὡς. Ηδης φΡατιουϊατη, αὰεὸ ἰπ οἀά. 
γεῖζ. οοίοιὶβ ἀδοίς δοίογρια ἃ ρχξθο. 

εἰ ἴῃ διερἢ. 
ἀπολείψψωσι. Ἡοο ἃ ἐνεπῆξ ἐγαάϊς 

ΡΙαϊΆτοΠ5 γί, 4. 
ὃ. 5. ἐπέφειλεν. δὲ. ΒίΈΡΆ. ἐξά εἀά. 

νεῖς, ἀπσέφειλεν, Ρεγροσγαπῃ. 

8. 2. προοφειλόμενον. ΡΙο σ! . [6 - 
οερὶ Ἰεδίομπετη τηᾶγξ;. , Ὁ ρῖο- 
Τὰ υπἱνετία ρεσιηΐδ, δδαι τὰ τη 
{οἰνὶς ἐγίαπάτο Ογταβ, ἐεουπάμσπη 
Ῥιυτατοῇ. 1. 1. εε Π]οάογ, χίϊνὶ. 70. ἔαϊς 
ἀεσεηα τολέα ΤΠλανίσονγινα. 
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ἀϑύμως μὲν εἶχον, ἔπεμπον δὲ τορὸς τὸν Κῦρον τπρέσδεις 
ο διὰ Τισσαφέρνους. ὁ δὲ ὁ προσεδέχετο, δεομένε Τισσω- 

Φέρνους, καὶ λέγοντος, (ὥπερ αὐτὸς ἐποίει «σειοϑ ες ὑπ᾽ 
᾿Αλκιξιώδου) σκοπεῖν, ὅπως τῶν Ἑ )λήνων μηδὲν οἵτινες 

ἰογυροὶ ὦσιν, ἀλλὼ πάντες ᾿ἀασϑενεῖς, αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς φω- 
ιοσιμάζοντες. 

“ 3 ψυῖσς Ν ᾽ “»"ὕἦ ΄ δὲ ,, 3 

συνετέετώκτο, ὠνελκύσας τὰς ἐν τή ἘΦέσῳ ναυς, ὅσας εν- 

Κ ΝῸΝΦ Ἀ Δύ ὃ ἐ Ν Ἀν δι Ν 
ΟΙ Ὁ μεν υσωῶν. θος,, σει αὐτῷ το ναυτικὸν 

ΡΑ 4 «ς 7 1 ᾽ ͵ Ν 3 7 Ε) 

γενήκοντω, ἡσυχίαν ἦγεν, ἐπισκευώζων κα ἀνωψύχων αὐὖ- 
ι᾿ἰτάς. ᾿Αλκιδιάδης ἣ, ἀκἕσας, Θρασύθελον ἔξω Ἕλλησ- 

πόντου ἥκοντω τειχίζειν Φώκωιαν, διέπλευσε πρὸς αὐτὸν, 

καταλιπὼν ἐπὶ ταῖς ναυσὶν ᾿Αντίοχον, τὸν αὑτῷ κυδερνή- 

12τῆν, ἐπιςείλας, μὴ ἐπιπλεῖν ἐπὶ τὰς Λυσάνδρε ναῦς. . Ὁ 
δὲ ̓ Αντίοχος, τῇ τε αὑτῷ νηὶ καὶ ἄλλη ἐκ Νιοτίε ἐς τὸν λι- 

᾿ μένα τῶν ᾿ΕΦεσίων ἐσπλεύσας, τσαρ αὐτὰς τὰς πρώρας 
13 τῶν Λυσάνδρου νεῶν τσαρέπλει. ὁ δὲ Λύσανδρος, τὸ μὲν 

πρῶτον ὀλίγας ἢ νεῶν κωϑελκύσας, ἐδίωκεν αὐτόν. ἐπεὶ 

δὲ οἱ ̓ Αϑηναῖοι τῷ ̓ Αντιόχω ἐξοήϑεν πλείοσι ναυσὶ, τότε 
ἣν ͵ , ᾿ς ὑν Ν Ν -» 4, ς 

δὴ καὶ πάσως ξυντάξας ἐπέπλει. μετὼ δὲ ταῦτω καὶ οἱ 
᾿Αϑηναῖοι, ἐκ τοῦ Νοτίου καϑελκύσαντες τὼς λοιπὰς 

͵ »ι.,.γὦ « ἦὖ Ἂ ᾽ Ρ. ᾽ 

Ι4τριήρεις, ἀνήχϑησαν, ως ἐκαςος ἥνοιξεν. Ἐκ τὅτϑ δὲ 

᾿ ἐναυμάχησαν, οἱ μὲν ἐν τάξει, οἱ δὲ ̓ Αϑηναῖοι διεσπαρμέ- 

9. ἅσιρ--εἰ Αλκιξιάδου, 5] οὐαπὶ αιιοά ρῥτγϑίοτε Μοταβ. 8. 
Μοῖο πᾶπο οὐξ ραγοηιμοῆη δταΐδ : 
ποὴ δυάϊηί ἀεῦει 1οοποϊανί 5, αυὶ 
Ῥυϊαῖς, δπητὸ σσϑεὶς ἜχοίΠΠππ στονεῖν, 

[5ογθ, σῶν 'Ελλήνων μηϑδένες σινίς. 
Ῥουϊες δάση ἢρηϊβοατκίοης ἀϊοὶ, 
ὕσως μηδείς τις τῶν Ἑλλήνων, θεὰ εἢ 
Ρ᾽ αγα εν οἰίαπι ἀδένες, μηδένες, ἀρυά 
Αἰείσοσ, τὰ πὶ ογβίογοθ, τὰ Π} Οδοίετοβ,. 
Οοηί, ἰηέτα ν, 4. 20. νἱΐ, 1,23, 4, 
ἤο δω,,) 

μηδίνες, ϑ8ὶς Οαθδὶ, φυοὰά αυδηι- 
αὐκππὶ ἔοι Πἢ5. ἰπ μηδ᾽ ἕνες (δὰ μηδένες 
τηατατί ἀσθεῖ: πιδὶ 5 τα πηεη ἘΠ Ὲ νἱ- 
ἀσίογ αυδπὶ μηδὲν οἵτινες, ααοά οδοζοτὶ 
εχμίρθεηε θη, Ζ, ΔΑε ἰη Εαἀά, Βγ, εἱ 
Οπῆ, εἴ μηδὲ τινες, Οοηΐγα ἰῃ πιδύ- 
εἴης 1. εἰ δίερἢῃ, οἱξ αἰαὶ μηδένεε, 

δ. τι. Θρασύδηλον. ΟΥ̓, Γυρτα ὁ. 4. 
δ, 9. Οείεταπι ῬΙἰάτο 5. οᾶρ. 35. 
ἂς ϑίτα ΑἸοϊ ἰδ ϊβ ἰἴἃ : ἀσῆρεν ἀργυ- 
φολογήσων ἰπὶ Καρίας. Ὀϊοάοτα8 ΟἸα- 
Ζοτήθηδβ ΔΌΪΠῈ αἷς. 

8, 12, καὶ ἄλλῃ, Ὀϊοάοτυϑ χὶϊ, 71. 
αὐδάϊε, σαπὶ ἀδοοπὶ πανὶ υ5 Απιὶο- 
οἴυπι (ἴα ἰπθαῖαπη ἱηνδέϊα πη ἴῃ 
Ρουγίυσπι ρθε ργονοοσαῖῖϊς υγίαηάγαπη 
δὰ ρῥγϊα τη. Ῥ᾽ατατο 5. νοΥθΟγΌτα 
σοπιαπιοιίαιτι δά αἷς οὰρ, 35. 

8. 13. ἁπάσας, 8ὶο )αητ, [εἀ ΑἸά, 
οἱ Βίερμδη, ὅληι σώσας, Ετησηάαιο 
Μοή αὐτὸς σ΄άσας τοὶ "ἱ οὔ οἱεραπείαπι 
να!άς ρἱϑοσι, 

δ. 14, δισσαρμ. 
ἐν ὠδιμιᾷ τάξοι, 

Τλϊοάοτα9 Παρεῖ 
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γος ταῖς ναυσὶ, μέχρις ὃ ἔφυγον, ἀπολέσαντες τεντε- 
καίδεκα τριήρεις. "τῶν δὲ ἀνδρῶν οἱ μὲν. αλεῖςοι ἐξέφυγον, 

οἱ δὲ ἐξγρήθύσωυ Αὐσανδρος. δὲ, τάς τε ναὺς. ἀνωλά-. 
᾿᾿Ιδῶν, καὶ τρόπαιον ςξήσας ἐπὶ. τῷ Νοτίῳ, διέπλευσεν ἐς 

Ἔφεσον; οἱ δ᾽ ᾿Αϑηναῖοι ἐς Σάμον... Μετὼ. δὲ. ταῦτα 15 

᾿Αλκιξ,ώδης, ἐλϑὼν ἐς Σάμον, ἀνήχϑη ταῖς ναυσὶν ὡπά- 

σαις ἐπὶ τὸννυμένά τῶν ἘΦεσίων, καὶ "πρὸ τοῦ, φόματος 
ἀὐρέταξμηνεν εἴσις βόλοιτο, ναυμαχεῖν. ἐπεὶ δὲ Λύσανδρος 
οὐκ ̓ ἀντανήγωγε, "διὰ τὸ ττολχαὶς γαυσὶν. ἐλαήϑόθαι,. ἀπέ- 

σλευσεν Ὑδο Σάμον: ̓Λακεδοωμόνιοι. δὲ ὀλίγῳ ὕςφερον αἱρῶσι 
"Δελφίνιον. κοὶ᾽ Ηϊόνα. κ᾽ Οἱ δὲ -ἐν οἴκῳ ̓ Αϑηναῖοι, ἐπειδὴ 6 
᾿ἠγγέλϑη ἡ ἡ. μά μη χμεὰ χαλεπῶς εἶχον. τῷ ̓ Αλκιξιάδι, 

᾿οἰδῥωένοι, δὲ ̓ ἀμέλειάν ' τε καὶ ἀκράτειαν ἀπολωλεκέναι τὰς 
γαῦς, καὶ ̓ σρατηγοὺς. εἴλοντο ἀλλόὺς δέκα, ἹΚόνωνα, τὰ 

“μέδοντα, "Λέοντώ,. Περικλέα, Ἐῤασίν Ἐρασινίδην, ᾿Αριφοκράτην, 
᾿Αρχέσρωτον, Πρωτόμαχων, Θρασύλων, ἠλριφογένην... ᾿Αλ- 17 
«κιδιώδης, μὲν. ὅν τυὐνήρως καὶ: ἐν τῇ σρατιο (φερόμενος, 
-λαζξὼν τριήρη μίαν; ̓ἀπέπλευσεν ἐς Χεῤῥόνησων,κἐς τῶ ἕο. 

τοῦ τείχη: μετὼ δὲ ταῦτω Κόνων ἐκ τῆς Ανδβμ, ξὺν αἷς τ 

ποεντεκαίδεκα., ἡδυπδόνι ΠΟΓΊΘΓΙΠῚ 
ἀγαάῖε Ῥ᾽ υτάτγο 5. ΤΥ, 5.. Γεἀ Πϊοάο- 

ετὰβ ἵν 1. παῖταῖ, πᾶνος χχὶϊ. ἀπ ας 
“δ : ἴθ αϊθαβ. {τϊγοπιθπι, 40 Απἡ- 
᾿τἰοσῃ5 νεδτιβ ἔποεῖς, Πατίτη δῸ ἰηϊτῖο 
᾿ ἀερτεῆδιη εἶδ 

'δ. τ. [εἴ σις βάλοιτο ναυμαχεῖν. Ν ετὰ 
ΠΟ Ῥιθοῖο. Ἱπβηίταπη ρτοπουηθῃ, 
“αἴ οπηπίηο ἰῃτότά ην ἀθ οοτῖα Ρεποπᾶ 
“Ροηίτατ, (ον νἱϊ. τ. 24.) ἴἴὰ οἴίαπι 
“ρίζα οἵδ πῃ οοπιπηϊπίϊοπα εἰ ρτονο- 

. οδιίοηα. [Ιἄθτη αἱ 8 ἴῃ 4} 115 σαοαὰς 
ΟΠ προ ΐβ οὈτίποι. Ε. 4. ἈΨ ]ἔμ.) 

Δελφίνιον. Ὠϊοάοτιβ ο. 76. Τεᾳαοπίς 
ὍΠΠΟ ἃ Οα  ϊοταῖίάθ. οαρία πὶ Βίαντα 
δε πὰ που αἷΐ, ἀδ αὰο νἱάς Τῃυ- 

᾿ ογάϊάοτη νἱ]!. 238. Ῥδθ]ο ἃπίεα Καρ- 
τ Ροα τη θὲ εἴ πε βόλοιτο τοι σοῖς γ- 
ἴαπάεγ, 8. 

8. τ6. δὲ ἀμέλειαν εἴο. Ηδ5 οττηϊ- 
πδιίοηθβ ΡῖῸ οοποίοπα ρτοϊα ἔξ 
ΤὨγαίγ θυ πὶ ΤΠτγαίοηϊς Β]Ιὰπ), πᾶγ- 

«' ᾿ τὰ 

χαῖ ῬΙατατο5 ΑἸςοῖθ, 6.36, »ε». 
τῖργρα, ἂὐ Ὀϊοάογι5 χἰϊὶ, χ3. ἐοτι δὶς, 
«ἀοοαίααης ΑἸοϊθίαάοτα. Οὐπηδοὶ - δἰ ἰὶ 
« ἀὐγϊοἰτία τὰ ΘᾺ ΠῚ οέμπνύμαν τ ΠΡ ΣΎ 
εἰ ΟΥΙ ΤΙ Δ ὈΔΏ ΤΟΙ, 

Λέοντα, Ἐπκίδπι ἱπέγδ. ἘΟΗΡΆ 8. τό 
ἰάεπι πυπιεσγαϊαγ ἴῃ ἀθοθηγ. Ρτεθῖοτι- 
Ὀὰ8: [δὰ τεόϊς ἐρατϊ τη εξ ποπηεπ 

- ροηίοπάσης νἱτὶ ἀοδιῖ. Νην ᾿ρίς Χε- 
ΤΙ ΒΟΡΒΟη ἰπηΐγα σᾶρ. 6. 8. 0. εἴ οᾶρ. 7. 
δ. το Ῥτὸ Ἱμεοηῖς Γοσῖδὲς νεγα πῇ. ΠΟ Ἐ ἢ 
Τρβα: Πυτεῦ. ηυοαὰς . ὈΙράοτυν 
ΧΗ. τοῦ. ρῖὸ αυο ᾿ἰδιἀθύη οᾶρ. 74. 
πογάδῃ ἔγίαπίθο, ἢ ἰκίὰ. ̓ ἰογατῖο- 

οἰ ΓΌΠῚ ΕΥΣΟΓΟ, ἀἰοῖτατ. 
δ. 17. σπριήρη. Ἐἀά. νεῖι. πριήρην, 

νἱτιοίδ. 
σὰ ἕαυτοῦ τείχη. Ηος ΑΙοἰθἱαά!Ω 

Τα ε!]πὶ ἔξω ταττὶβ ταὶς δὰ ΒΔ πίΠεη. 
ΡΙατατοῦ. ΑἸοὶΌ. ο. 36. γερο ουπε 
Πιοάοτο ποπιίμας ΝΈΡΟβ οδρ. 7 

8. 18. ΓΑνὸρᾳ. Εάά, νεῖι. ἰδιαάνλεω, 
Ὠ 



αν, 8. 
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εἶχε ναυσὶν εἴκοσι, ψηφισαμένων ᾿Αϑηναίων, ἐς Σάμον 

ἔπλευσεν ἐπὶ τὸ ναυτικόν. ᾿Αντὶ δὲ Κόνωνος ἐς ᾿Ανδῶρον 

19 ἔπεμψαν Φανοοϑ ἕνην, τέηαρας να
ῦς ἔχοντα. ὅτος, σερι- 

Ἀ -“ ͵ 7 5] φινδὲ ᾽ ͵7] Ν 

τυχὼν δυοῖν τριήροιν Θουρίοιιν, ἔλαϊξεν αὐτοῖς ἀνδράσι". καὶ 

τοὺς μὲν αἰχμαλώτες ὕὥπαντως ἔδησαν ᾿Αϑηναϊοι" τὸν δὲ 

ἄρχοντα αὐτῶν Δωριέα, ὄντω μὲν «Ῥόδιον, πάλαι δὲ φυ- 

γάδα ἐξ ̓ Αϑηνῶν καὶ Ῥόδου ὑπὸ ᾿Αϑηναίων, κατεψη- 

[ο  ῳ᾿ ἦδο 7 Ν “ ω ᾽ “ 

φισιμένων αὐτῷ ϑάνατον κ, τῶν ἐκεὶνξ συγ[ενῶν,----ολι- 

ἐλεήσαντες ἀφῆκαν, ἐδὲ χρήματα 
ὼ τῷ ῊῪ.. ἃ, 7 3 ͵7 Ν Χ 

δὲ ἐπὰ ἐς τὴν Σάμον ἀφίκετο, κ, τὸ 

ἀϑύμως ἔχον, ξυμπληρώσως τριήρεις 

ἑδδομήκοντα ἀντὶ τῶν προτέρων, σῶν πλέον ἢ ἑκατὸν, καὶ 

, “γ᾽ 2 ν ““΄ κου δὲ» ἐν Ἁ 

ταύταις ἀνωγόμενος μετῶ τῶν ἄλλων φρωτήγων, ὥλλοτε 

“ἵ ἄλλη ἀποβαίνων τῆς Ὦ πολεμίων χώρας, ἐληΐζετο. Καὶ 

ὁ ἐνιαυτὸς ἔληγεν, ἐν ᾧ Καρχηδόνιοι ἐς Σικελίαν φρατεύ- 

τού σάντες. εἴκοσι νὰ ἑκατὸν τριήρεσι, καὶ πεζῆς ςρατιᾶς δώ- 

τεύοντα σαρ αὐτόις, 

20 πραξάμενοι. ῳ 

δι. γαυτικὼν κατέλαδεν 

, 
ογῶν 

δεκώ μυριάσιν, εἷλον ᾿Ακράᾶ! 

ΖΞ , “ σύ φεοζε “ΑΔ ᾿ 

πιπας. τοῦῖε, αἵ Γἐααεπιῖα οἔεῃ- 

ἀυπῖ, 
ψηφισαμίνων ᾽Αϑ. Νϑι), αὐ πᾶνγϑῖ 

Ὁϊοάοτωϑ χὶϊ!. γ4ᾳ. Οὐποῦ, πινυϊαίαθα 

ἀδοῦπὶ ΕΠ1 ργεθίογεβ ογοατὶ ογαπῖ, [τὰ- 

στα πὐὐθος εἰ ϑαπηῦτη, υἱ δῸ ΑἸοὶ- 

υἱδάς οἰαβεπι οαπὶ ἱπυροτο τεροίοε- 

τοι, δίης Νοῖετγ ἀϊοὶι ἐπὶ σὸ ναυτικὸν, 

« ἱνηρεγίμνη οἰ γεσὶρἱεπάμνη. 

φανοσϑίνην. Απάταμι, θυ ἐπὶ εἰῇ 

Ῥεγοξυῖποπι, Αἰμθηϊοηίοβ. ἀθοοπι [6- 

οαηῖ, τεῆς Ῥιαίοης ἱπ Ἰοῦς, συὐυ8 

ὅουτα σαπυϊς ΖΕ αηὰ9 Ν' Η. χὶν. 

5. εἵ Αιμευδυϑ χὶ. Ρ. δού. [Ιη Ῥὶα- 

ἴοπς Οράεχ επεῖυϑ Πηλ του Φανο- 

σϑένην ρταθεῖ Ῥτὸ Φανοσθένη, 5. 

4. 19. πιριτυχών, Ἑὰάά, νοεῖς, τόερ- 

᾿ Ἃ 
Δωρήα. Υ] Δ, πὰ ἵ, 1, 3, 

πάλαι δὲ φυγάδα. πὶ εἰμείμνη ἐχίγα 

κει “Πἶδαν εἰ Πλοά! αρμά Τλμενίοι, α 

φμῖδι εἰν ϊναίε ἀομαίμε εὐ, ἐγγαδαί 

ῥγορίεν “ιλεηΐφηξει, ψιῖ ἐμαὶ ἱρβαμε 

τογηαίοι ΜΟΥ Ἷ, μεαγαη! εἴο, 

" ͵ Ἀ 

Ὁ ἀραρου Σ Ἃ γαντώ λιμὼῶ, μῶχῃ μὲν 

μ( σέ φυν νι ΔΡΡ".» ͵΄ 
ΑΝ. ἯἙ »" 

τ ἀνν ον ϑέντες, προσκαϑεζόμενοι δὲ ἑπτὰ μήνας. 
ΐ ἡ ἢ η- 

πολιτ. παρ᾿ αὐτοῖς. 80. Θουρίοις» 

αυοά εχ Ῥτγθο. Θυρίαιν Ἰῃτο 11. 

πίε σολισεύοντα. Μοτὰβ. οοηΐδι δχοὶ- 

ἀἰβὲ νῦν δέ. 
ἀφῆσαν. ϑ8ῖο 7ηῖ. εἴ ϑίορῃ. ΡΥ. 

οαπὶ [εοηοϊανίαηὶδ: [εἀ Βιερμδῃ. Ῥοί- 

τοτίου τορορὶς ΔΙ, ἀφεῖσαν. Ἑᾳυϊάοπι 

βὸπ δυίαθ ἴατα οὐτὰ ΕἸ, οἱ Μον. 

ἃς Γοηϊοηιὶα ᾿μρομοίαν!! τονοοᾶγα υὔ- 

ταϊίοτοσι [ούθλαπι ἀφῆκαν. πᾶπι ἀνῇ- 

σαν αυοηὰς οοουχὶς Ἑπηρὶά. Ἰοη. 

1170 εἰ αἰἰδ8, Ὑἱά. Εἰίομοτ, τἀ ΥΝ ςἸ- 

Ἰοτν. Ρ. 229. 
8. 2χο. ἀϑύμως ἔχον, Οδυΐὰ τεὶ νἱά, 

» 8, 
8.21. ἐν ᾧ Καρχηδ. Ὀϊοάοιιϑ, αυὶ 

Βᾶηο Οαπδαρι ποηἤατα εχροσϊιοηομα 

οορίοίς χὶϊὶ, ὅθ: τοι. ἀείοτ θῖν οαπι 

τοίοτι δὰ ἀθηὰπι Γραυ Ὠ(6 ΠῚ : Ριτοῦδῖ- 

ὰς Ῥοάννε  υδναυοπίατα Χερορθοη- 

ἴοπὶ ἰοῦ μος ἅπποὸ οοπηρ)οχυπὶ οὔδε, 

αὐδὲ Δηη0 (οᾳυραιὶ, οὐἰδην ὀχοσηίο, 

ποοίἀοηηῖ, 
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ΚΕΦ. ς΄. 

Τῷ δὲ; ἐπιόντι ἔτει, ᾧ. ἥ τε σελήνη ἐξέλιπεν ἑσπέρας, ΟἹ. 93 1. 
καὶ ὁ παλαὼς τῆς ᾿Αϑηνᾶς νεὼς ἐν ᾿Αϑήνωις ἐνεπρήσθη, 

Πῆτιος μὲν ἐφορεύοντος, ἄρχοντος δὲ Καλλίου ᾿Αϑήνησιν, οἷ 

᾿Αἰακεδιοιμόνιοι, τῷ “Λυσάνδο ω (τα υϑότος ὧν τοῦ. 

ρόνου, κα μ τῷ πολέμῳ ἠαδῥωνῃ Χ, εἴκοσιν ἐτῶν, ἔπεμψαν 

ἐπὶ τὰς ναῦς Καλλικρατίδαν.. Ὅγε δὲ. ταρεδίδου ὁ ὁ Λύ-2 

σανδρος τὼς ναῦς, ἔλεγε τῷ Καλλικρατίδε, ὅτι ϑαλατ- 

τοκράτωρ τε παραδοίη, καὶ ναυμωχίω νενικηκώς. ὁ δὲ αὐὖ- 
τὸν ἐκέλευσεν, ἐξ ᾿ἜΦέσε ἐν ἀριςερῷ Σάμε παρωπλεύ- 

σαντώ, ὃ ἦσαν αἱ τῶν ᾿Αϑηναίων νῆες, ἐν Μιλήτω σαρα- 

δᾶναι τὼς ναῦς" καὶ ὁ ,ν ϑαλαϊοκρατεῖν. Οὐβ 

φαμένου δὲ τῷ Λυσάνδρε. τοολυπραγμονεῖν, ἄλλε ἄρχον-- 
τος, αὐτὸς ὁ Καλλικρατίδας, “πρὸς αἷς σαρὼ Λυσάνδρου 

ἔλωξε ναυσὶ, τροσεπλήρωσεν ἐκ Χίς ὰ Ῥόδου να οἰ μδυ 

ἀπὸ τῶν ξυμμάχων πεντήκοντω ναῦς. ταύτας δὲ πάσας 

ἀϑροίσας, ἔσας τετ]αράκοντα αὶ ἑκατὸν, τσωρεσκευάζετο, 

ὡς ἀπαντησόμενος τοῖς πολεμίοις. Κατ. ὧν δὲ ὑπὸ 4 

τῶν Λυσάνδρου Φίλων καταςασιαζώόμενος, οὐ μόνον ἀπρο- ““Ὑ.} τπε δ. 

ϑύμως ὑπηρετόντων, ἀλλὰ καὶ διαϑροάντων ἐν ταῖς πόλε- 
᾿ς σιν, ὅτ; Λακεδαιμόνιοι μέγιςα τταρωπίπηοιεν ἐν τῷ διαλ- 
᾿ λάτῆειν τοὺς ναυάρχες τοοδλάκις ἀνεπιτηδέων γιγνομένων, “7: 

Ἢ 8. 1. σελήνη ἐξέλισεν. [πᾶ Πος 
ἢ 8η0 ἀείεοϊς ἀϊς 15 Αρη 5. 
᾿ Πτύου. ῬτῸ Τΐσιος ἢ τοίου ρῇ ἀς 
ἔ ϑιερπδηὶ Γδαιθητία : πᾶτὴ ἰάδε Ερῃο- 

σὰ ἰηΐγα ἰϊ. 3. τος αἰοἰταγ Πισύας, 
ἣ καὶ τῷ πολέμῳ «. . ε. ἐ. Οτδεοῖτδ8 
τς ΦΟῚ ΤὨΪΠῸ35 αὐδπι Γαϊΐο (ΘΠ ΡΟΓῸ ΠῚ 

 χῊν Ἰητεγροϊαΐογοση. Οἵ. αρτα ο. 3. 
ὙΠ 
ἔπεροψαν---Καλλικρ. 501}. ροΙ ἀϊεπα 

20 ϑερίευηδτὶβ τ 8 ΠΑΨΆΤΟΙΙ ἰπὶϊτ, 
8. 4. καπταμαϑὼν---καταφασιαζόμε- 

γος. (μη ἐμ εἰ ἰρρὶ 721 (5 ῥγενπὶ δἴο, ϑῖς 
Ἐχρεά. ν. 8, 14. καϑέμαϑον ἀναφὰς 

νὰ φινὸς [οἷϊ. ἀντὶ σινός, 1ἴὰ νεῖο ογαῖϊο 
το 5 βαἰς. 5. 
ἣν [πολλάκις ἀνεπιτηδείων γιγνομένων, 

ς. ἡρημένων. Μυ Καῖα Ἰπιογραπένιο 
αἴ. Ἐδοὶϊς ἀεάοτί πὶ τεέὶς ἀϊοὶ, 

λάτῆειν νανάρχους ἐσισολέων: ἃὲ 8]- 
τογὰπὶ πος, διαλλάνἥειν τοὺς νανάρχοως 

2 
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ΣΤ ΣΟ ΄ Ν Ν ν ΡΝ , ε ΄ 
καὶ ἄρτι ξυνιέντων τὼ ναυτικὰ, καὶ ἀνθρώποις ὡς χρήηφέον 

οὐ γιγνωσκόντων, ἀπείρες δὲ ϑωλάτης πέμποντες καὶ 
» »"» ᾿ -» ΕἸ »"» ͵Ζ » Ὧ - ᾽» 

ἀγνῶτας τὸς ἐκέῖϊ, κινδυνεύοιεν τι ττωϑεῖν διὰ τῶτο" ἐκ 

τἄτε ὃ ὁ Καλλικρατίδας, ζυγκωλέσας τὲς Λακεδαιμο- 
γίων ἐκεῖ τσαρόντας, ἔλεγεν αὐτοῖς τοιάδε ς΄. 0 
5.“ Ἐμοὶ ἀρκεῖ, οἴκοι μένειν" καὶ εἴτε. Λύσανδρος, εἴτε ἄλλος 

᾽ ει. δδι. Ἃ Ν ΠΣ ἌΡ ξΞ » ΒΡ 
τις ἐμπειρότερος -περὶ τῶ ναυτικῷ βέλεται εἶνω!, ὃ κωλύω 
ΟΝ ἡ, ἷν δ. δι ψ Ζ ἣν δος ὡἷΝἮΝῃΝ͵ “Ἢ 

» τῶ κατ ἐμέ" ἐγὼ. δὲ; ὑπὸ τῆς πόλεώς ὡς επὶ τὰς ναῦς 

σεμφϑεὲς, οὐκ ἔχω, τί ἄλλο ποιῶ, ἢ τὼ κελευόμενα, ὡς 
Ἀ ΄, ς ͵ ρων τὰς ΑὐθονΔ, « ον ὶ 

ἂν δύνωμαι κράτιςα. ὑμεέϊς δὲ, πρὸς ἃ ἐγώ τε Φιλοτι- 
- ας απ ϑξου εν ΡΤ ΘΟ Ύ 

'μϑμαι; τὸ ἡ πόλις ἡμῶν αἰτιάζεται, (ἴτε δὸ αὐτὼ, ὥσπερ 
ν» Ν ἱ 7 Ν ι Ψ ᾽ εν ΝΜ “ ᾿ Ν 

κοὴ ἐγὼ) ξυμβουλεύω τὼ ἄριςα ὑμῖν δοκϑντω εἶναι ταερὶ 

τοῦ ἐμὲ ἐνθάδε μένειν, ἢ εἴκωδε ἀποπλεῖν, ἐρόντως τὼ 
»" 3 ἢ “ν 

κωϑ ςωτα-ἐνθεώσει τ ολτυσλοον πα νλρόσλ, ὅτ ἀν 
6 Οὐδενὸς: δὲ τολμήσαντος ἄλλο τι εἰπεῖν, ἢ τοῖς οἴκοι 
πείϑεοθ αι; τοοιέὶν τε. ἐφ᾽ “ὦ ἥκει, ἐλθὼν παρὰ Κῦρον, ἤτεε 

μιοϑὸν τὸς ναύταις. ὁ δὲ αὐτῷ εἶπε, δύο ἡμέρας ἐπιογεῖν. 
͵ὔ Ν » Ν δ᾽ 9 “ Ν »" ν»ς. 

γ Καλλικρατίδας δὲ, ἀχϑεογεις τῇ ἀνωξολῆ, καὶ ταῖς ἐπὶ 

τὰς ϑύρας φοιτήσεσιν ὀργιοδ ἐς, καὶ εἰπὼν, ἀϑλιωτάτες 

ἀνισιτηδείων ἡρημίνων, τη ἱ ἰαθογαγο 
᾿γἱάεζογ ἃ σταιησπαῖίοα Γ δε Π ταῖς, Κ᾽, 
Α. Μὴ μι} 

ἀπείρως δὲ ϑαλ. ἴῃ 10 τ18 ἀεί δὲ, 
δϑίογρίαπι ἃ ᾿ἰτῖοτα Τδαυφηῖς, Ηΐπο 
᾿ϑιθρπαπαθ ἢ εἀ, ῥτ, Ἰερὶ γυθεῖ καὶ 
ὅτι, ᾳυοά ρτοθανὶς Γιδοποϊανὶ 8 εἴ τὸ- 
σερὶς ΥΥ εἰῆΒ, (δὰ ἐπο  οῦ οὔ ἐπηθη- 
᾿ἀατίο ϑιερμαπὶ ἴῃ εα, ἴδο, φυᾶπι τοοὸ- 
Ηἱπιυ8. 

ἐκ τύτυ δή, Ῥτὸ δὶ εχ τηδγᾷ. [θοῦ - 
οἷαν, τεβίτα! δὴ, φαοά ἀροάοίεοβ τατὶο 
τεσυϊτίι. ϑίο ν. 6, Ογτορ, νἱ. 2. 24. 
εὐἴἰατ οοουγής ἐκ τύφν δή, 

6. ς. ὑμεῖς. Οπξ, οἱ Βυ, ὑμᾶς. 
[ὑμεῖς Ἢ “«ρὴὺς ἃ ἐγὼ οἵο, 8015 5:6. 

ΡΒδηὶ ἰεδιεϊοηί θυ8, ξυμόνλεύετε εἰ ἐρῶν- 
σαν Ἰοουπὶ ρυΐϊο {πιὶ5 οτπθη δία τη, 
Μοηᾳυο Ν,, Ο, ἐχρ! οπείοηοπι τοποη- 
ἀλτ οὔε, Οοηνεηΐς οὐατη ἀϊσοηεία 
δηίπιο παΐηδίῖο Γαδ ] οἔϊα, ἐρεῖν σὰ καϑ.- 
“τῷτω ἐν)άδε, ΝοΥὶ5 ἀαΐοι, ἀρίο ἰο- 

οο ἱπιοη δεῖς, ἤσε γὰρ οἴο, ΟἈἸ]Π] ογαιὶ- 
ἀὰ5 τεδὶς ἢρηϊδοαῖ, [6 ρῸ]ΟἾτα το 
τα τα τα τὰ πιαίσα!οβ,. Εις (, ΠΡ βμ:.} 

πρὸς ἃ ἰγώ---αἰσιάξζεται. Ἡαδίϊα γα- 
ἥοπε ῥαγῆα μα πιεὶ, ,μο ἐσο ονιηϊδμς 
οἱνιδης ένον αὐ πιανιάασία ῥαϊγὶα ἐκβε- 
φμεμάα, ῥανεμι γεῤγολοηβοηὶς φία οὐυϊ- 
ας ποβνα σανῥίίμν, φωοά ἤερε παναν- 
δῆος νεὶ παναϊὴε ἐνηρεν τος ἢ "αν Οὐτ- 
τοῦτο Τξοποϊανὶϊ αἰτεῖται, ΡγῸ αἰσιάφε- 
ται, ῬΤΟΥΓᾺΒ Τοηΐαπι τυγθαῖ, Ζ. Καρ- 
Ρδὰ δηΐο πρὸς δ ἰη!ογοθας οἷς δὲ ἀοίη- 
οορ5 κα τα ἐρῶντες κατὰ σὰ καϑιεφῶ- 
σα ἰνϑάδε, 

ξυμξουλεύισε ἀρ, ϑεηία ρΡοίοοηίο 
ουὐπὶ Ὁ εἰ τοοορὶ οπιοπἀδιϊοποπη 
Βιορῃδηὶ ρτὸ ξυμδνυλιύω τὰ ἀρ, οἵ τῆοχ 
ἐρῶντα ΡγῸ νυ], ἐρῶντας ὯΝ αυο εἀ, 
αὐ, οἱ Βτ, ἀδι ὁρωνσᾶς, Ναὰπι ἐρῶντα 

τοίοσίαγ δὰ ἐμὴ, αὐ (δ ηΓὉ8 ογίαιαγ: μὸ 
εἷονηΐ ἘΧβοη ΑΙ σοραἰ  "ἸΟΦΤΗ ὙΦΥΜΗΙ ἀρμαὶ 
ΦΧΈΥΟΙ ΜΗ, 



ΤΙΠΒΕΝ 1. ΟΑΡ, ΥἹ. 37. 

εἶναι τοὺς Ἕλληνας, ὅτι βαρδάρες κολακεύεσιν ἕνεκ ἤρΡ 

γυρίου, φάσκων τε, ἢν σωθῇ οἴκωδε, κατά γε τὸ αὑτῷ 

δυνατὸν δια δλάξειν ᾿Αϑϑηνίίουσν καὶ Λακεδαιμονίες, ἀπέ- 
πλευσεν ἐς Μίλητον. κὠκεέιϑεν πέμψας τριήρεις ἐς Λα-9 

κεδαίμονω ἐπὶ νλῤρήρρατᾶς ἐκκλησίαν ἈΝ τῶν Μι- 
λησίων, τάδε εἶπεν" 

Ἐμοὶ μὲν, ὦ Μιλήσιοι, ἀνάγκη, τοις οἰκοι ἄρχωσι 

πείϑεαϑ αν" ὑμᾶς δὲ ἐγὼ ἀξιῶ τροϑυμοτάτους εἶ εἶναι, ἐς Ὁ 

τύλεμω; δι τὸ οἰκξντως ἐν βαρθδάροις πλεῖςα κακὼ ἤδὴ 

ὑπ᾽ αὐτῶν πεπονθέναι. δέ; δὲ ὑ ὑμῶν ἰζηρῖδναι. τὸς ἀλ-9.2.- -- 5 

λοις ξυμμάχοις, ὅπως ἂν τάχιςά τε κϑὴ μάλιςα βλά-᾿; 

πῆωμεν τοὺς πολεμίους, ἕως ἂν οἱ ἐκ Λακεδαίμονος ἥκω- 
σιν, ὃς ἐγὼ ἔπεμψα χρήμαϊα ἄξοντας ἐπεὶ τὼ ἐνθάδε το 
ὑπάρχοντω Λύσανδρος Κύρῳ ἀποδὰὲς, ὡς περιττὼ ὄντα, 
οἴχεται. Κῦρος δὲ, ἐλϑόντος ἐμϑ ἐπ᾽ αὐτὸν, ἀξὶ ἀνεξάλ-.. ““"“ 
λετό μοι διαλεχϑῆναι, ἐγὼ δὲ ἐπὶ τὼς ἐκείνε ϑύρας ᾧοι- 
τῶν οὐκ ἠδυνάμην ἐμαυτὸν ταεῖσαι. ὑπιογᾶμαι δὲ ὑμῖν, 1} 
» Ν »Ἧ ͵7] « ΝΡ ΨΥ 4 »"» » “ ͵7 ἜΝ 

ἀντὶ τῶν ξυμξάντων ἡμῖν ἀγαϑῶν ἐν τῷ χρόνῳ, ᾧ ἂν 

ἐκεῖνω τοροσδεχώμεϑω, χάριν ἀξίαν ἀποδώσειν. 
»" "»"» ΄ -" ͵ Γ ΝΠ ννΝ .ο“- 

ξὺν τοῖς Θεοῖς δείξωμεν τοῖς βαρθδάροις, ὅτι, καὶ ἄνευ τοῦ 

Ν 

ἐκείνες ϑαυμάξειν, δυνάμεθα τὸς ἐχϑρὸς τιμωρεϊθαι. 

Ἐπεὶ δὲ ταῦτ᾽ εἶπεν, ἀνιςώμενοι ταολλοὶ, καὶ μάλιςα 12 
ε » » "“ 7 τὰς ὅν Ζ 

οἱ αἰτιαζόμενοι ἐναντιϑοϑ αι, δεδιότες εἰσηγῶντο τοόρον χρη- 
΄ Ν ἈΝ ΔΑ 7 » δ Ν ᾿ “ 

μάτων, καὶ αὐτοὶ ἐπανγ ελλόμενοι ἰδίω. λαξῶὼν δὲ ταῦτα 

8... κατά γε. Ψαϊρο ἀἄδπὲ χασά 
τι, Ρτϑοῖου [βοποϊανίαγῃ εἰ ΥΝ εἰ, αὶ 
σε ρίαπα οὐ γαῖ, ποὸ5 Μοτυὶ οτηεη- 
«ἰδιϊοηδτη (δουτὶ (ἀ πγ5. Ζ. Οεθιθγα πὶ 
τεξὶς τηοηδὶ Οἴοετο Οβῖς. ἱ. 0. νετ- 
Γαι ππσὰπὶ εἰ ραιεπι στη ἔγ- 
[ηάγαπι δοσερί πια8, Θοπίτδα 8 (αϊ- 
Ἰϊογδειάατῃ, φαὶ ρτροῖςξταβ οἰ ἢ ρτγοχὶ- 
τη} Ροβ Τγίαηάτυτα ἴαϊε. 

8.0. οἱ ἐκ Λακεδαίμ. Μδτρ. ϑίἊρῃ. 
«φὶ Λακεδαιμόνιοι. φαοά εἰ εἰοἤξτηδ. 

ἢ. τι, ξυμξάντων ἡμῖν. 5ῖ. εὐἀά, 

ἂ» 

ΗΔ]., σα. εἰ ϑίερῃ. ξο. ργὸ νυἱιϊοίο 
ὑμῖν, αυαορά εχ 7ηΐϊ. ἴῃ ΑἸά. εἰ ἱπάς ἴῃ 
ϑιορἢ. Ρτ. νεηοτγαῖ: πᾶς εἰἰᾶτα Γϑο- 
οἰανίαπϑο εχ Ὠϊθθης ἰάδτη. 

ἐκεῖνα. Ῥεομηῖας 1,ασεάαεηπορε ταλ δῆς 
ἀας. 

δείξωμεν. Οαῇ. δείξομοε 
ἐκείνας ϑαυμάζειν. ἡ αρυὰ Ρ]ὰ- 

ἰἄτοῦ. γί. ο. 6, Ὀάηθάτοβ ἀϊοὶι τοολὺ 
μὲν χρυσίον, ἄλλο δ᾽ ὀδὲν καλὸν ἔχειν. 

8, 12. οἱ αἰσιαζόμενοι ἰνανσ, ΙΔ, 

8. 4. 
Ὁ 

᾿Αλλώ 

᾿Αι 
ζοσῤκωτ. Τοῦ 

ϑ.5 φυμμι ὌΝ Ζ. 

ἡντῖς γι. 

Ὁ ὟΣ" ᾿ ΨΥΥΝ. 



48 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒ5 ἨΒΓΕΝΙΟ, 

ἐκέϊνος, καὶ ἐκ Χίου πεενταδρωχμίαν ἑκώφῳ τῶν ναυτῶν΄ 

ἐφοδιωσώμενος, ἔπλευσε τῆς Λέσζξου ἐπὶ Μήϑυμναν, το- 

183 λεμυίαν ὅσαν, Οὐ βελομένων ὃ τῶν Μηϑυμναίων τροσ- 
χωρεῖν, ἀλλ᾽ ἐμφρέρων ὄντων ᾿Αϑηνωάων, κρὴ τῶν τὼ 

πράγματα ἐχόντων ἀδικιζόντων, τροσδωλὼν αἱρεῖ τὴν 

14 πόλιν κατὼ κράτος. τὼ μὲν ὃν χρήματα στάντα διήρ- 

παζῶὸν οἱ ςρατιῶται, τὼ δὲ ἀνδράποδω πάντα ξυνήϑροισεν 

ὁ Καλλιιρατίδας ἐς τὴν ἀγοράν" "ἡ κελευόντων τῶν ξυμ- 
οὐ μάχων ἀποδόδ᾽ αι καὶ τοὺς Μηϑυμναίους, ἐκ ἔφη, ἑαυτῷ 

τ γε ἄρχοντος, ὠδένα Ἕ).λλήνων ἐς τὸ κείνε δυνατὸν ἀνδρω- 
16 ποδιάϑηναι. Τῇ δὲ ὑσερωίω τοὺς μὲν ἐλευϑέρες ἀφῆκε, 

τὸς δὲ τῶν ̓ Αϑηνᾳίων φρερὲς νἡ τὰ ἀνδράποδα τὰ δθλω 
πάντα ἀπέδοτο" Κόνωνι δὲ εἶπεν, ὅτι τταύσει αὑτὸν μοι-: 
χῶντω τὴν ϑάλαξαν. κατιδὼν δὲ αὐτὸν ἀνωγόμενον ἅμα, 
τῇ ἡμέρῳ, ἐδίωκεν, ὑποτεμνόμενος τὸν ἐς Σάμον τλξν, 

8. 13, σὰ «ράγμωτα ἐχ. ΤἸΏ1Ε}]}- 
βαπίαν Ῥυέηοῆρῥες οὐυἱ αν, φμὶ ορὶδης 
εἰ ἀδυϊς σαί. Οοηξ, ΑΒτοοὨϊὶ 
Δπϊπιδά, δὰ ΑΕ ΓΟΉΥἿ. Ρ. 13. 

κατὰ κράτος. ϑεὰ Τϊοάοταβ ΧΙΪ, 
6. ρ»τοιιοδε πὰ ποηΠ]Ογα πὶ ΘΟπγ- 
τησγηογαῖ ς ἱπ πυπιδηϊίαίοτα ἴῃ Αἰῃό- 
Ὠϊσηΐδᾷ οὐ ἑ ξ. ς 
δ. τῳ. διήσραζον, Ματξ. ϑιίερἤδη. 

ήρπασαν. 
αὐτῷ, Ἐπὰ, νειξ, αὐτῷ, ἃ 
τἀκείνων, Ῥτο τὸ κείνν, ποτγίαία 160 ῃ- 

οἰανὶϊ, τοίοτὶ ρῇ βογπηᾶπι Αἰἰοογὰ ἢ, 
8. 15. σὸς δί, Μᾶΐρ. Ἰιδοηοὶ. σώς 

τα, ρεγροζαπη, 2, Ετ, Ρροηὰβ. ἐπλθη- 
ἀαθαι: καὶ σὸς σῶν ᾿Αϑ, φρ., τὰ 
ἀνδρ. τς ΠὺΪ Χοπορθοη ἱρίς εῆδὲ ορῃ- 
τγαγία5, 4υἱ ποπιίηοτη Οτδοοογαγῃ ἰπ 
{εγν  τατοτὰ τοδαδίυμὰ ἱ| ἀϊχοταῖ δχ 
Ρεηίόπα (αἰ Π σγὰ τάδε, Ἰάσπι γοϊαῖς 
δυδιον ᾿ςδιϊοη 5 ἰὼ τβηρίπε 1ξοηοῖαν, 
Ριοροῆιδο, 

[τὸν δὲ τῶν ᾿Αϑηναίών-»., Ἰηοῖ ἀάπυο 
ἀπῆουϊιακ αυδάππι, Ῥαγαπι ἤδος σόη- 
ξύϑοι {1}, ὀδίνα ᾿Ελλήνων ἀνδγασο- 
σϑῆνα.,. ΔῊ ἰδὲ ΟΠ οτ, ταοίτυβ ἐχ- 

γεέρίε Βοῖοι ἢ νὶχ ἰᾷ μυϊοπι, Υἱάς 
επβο, ἢς {οτῖα νετθᾶ, τοὺς δὲ τῶν ᾽λϑη- 
γαίων φῃ. ἤπὶ μἰοβξτπα ἱβογοῖη, τὸς 
μὲν ἐλευϑέρονε, αὐὰς μά υἱτοίρυο ἔρεῦ- 

τδηῖ, δὰ Μειδυπηηθοοβ εἰ δὰ Αἰποηὶ- 
εὐΐεβ, Κ΄. Α. ἤροϊδας. 

μοιχῶντα «. ϑάλ. ῬΙΟΓΑΥΟΠ 5 νοὶ, 
Χ. Ῥ. 535. δὰ, Ἀ. ἐχρίϊοαῖ: αἰσχρῶς ᾧ 
χρύφα περφᾷν καὶ π'αραδιάζεσϑαι τὴν 
ϑάλα παν. Ἑφυϊάοπι νογιοττη : παγὶς 
ἀομιμ μη αἰΐεημηα, φμῖρῥε φμοά «{Ὲ} 
1,αοραϊηπον ον μη, ΝΓδῚ σομίγα 7μς Καμε 
αγίϊδις ἡπιαϊϊ βδὶ ἀγγομανε, Ὃς τὲ ἱρίἃ 
νά, σαρ. ῥγθθοσά, δ. 20. 

ἀναγόμενον ἅμα. Οοποη οὐπὶ Μὸ- 
{Ὠγπλπδπὶ, οἱ δὰ ορεπὶ ἐογεπάδπῃ 
Ρτοίδξια8. οταῖ, οἀρίατῃ οὔ οορηο- 
νἱ οι, δὰ ἰαίαϊαπι φυδπάδπι ἐχ πὰ- 
ἴποῖῸ δαγαπὶ Οὐδ δόμήμη ΨΟΟΔΏΓΩΥ, 
Ρῖορε ϑαπιὰπὶ ἢῖδο, ρεγποξιανὶτ, [ἢ- 
ἄς ροπηάϊο πιλης (οἰνὶε αὐ σογτατηθη 
συχη οἷα Πποίείιπλ, αὰδὸ πηαϊἰταάϊης 
πανί απὶ ἰοηρα Τὰρεγαθαϊ, Τα ιδγίαρο- 
τοί, γι ά, ἸἩϊοάου, χὶϊὶ, γγ. 

ὑποτιμνόμενος τ. ]ηϊενοίμάφης (ὐονοηὶ 
δινβεηι αὶ ϑαηημα, ϑυϊάηθ νοτο νοῦ, 
ὑσότιμν, σὸν π'λῦν ἱπτογρτοίδιαγ διὰ σῶν 
φυντομωτάτων «λίων, ἵνα καταλάξῃ φὸν 
διωκόμενον. ῬΑΠ 8, αὐὶ ἀοοοῖ Μοσὰβ. 
Οὐτογατη Πίοάοταβ. σὰρ. 78, Οοπο- 
ποπὶ ουπὶ 40 ἡϑυΐ 5, αἷς, δὰ Μὶιγ- 
Ἰεπδῖι δ δ, γ᾿ Ὁ δ8. 30 80 ποῆὶ- 
8. ἴῃ τουτΆτῃ σοτιρο 8 Γαδ, αἱ - 
Ὅυ5 ἀείηάο τοὶ δια. τα ἶτο5. δὲ πϑυῖθὺ 



ΒΕΒ 1; 

ὅπως μὴ ἐκέσε φύγη. Κόνων δὲ ἔφευγε ταῖς γαυσὶν εὖ ι6 

σλεώσαις, διὼ τὸ ἐκ πολλῶν πληρωμάτων ἐς ὀλίγας ἐκ- 

Μιε]επεπι (ε οοπτα]ετίης, Οοόποη 8- 
τἰπχ δάϊταπὶ δά ροτίαπὶ οὐεγαϊς, 
αυεῖη ἄστη Ποίῖεβ νἱ ἱπίγαγε σοπδη- 
τὰτν Ραρπαιῖ Οοποη εχ πᾶνῖθι8 ἰῃ δάϊ- 
ἴα Ροτγίυβ ἢαπτθιβ, ααθτη τϑηάρθπλ 
οοουρδης [μἀσεάἀεοιηοηϊ!. 864 τε] ᾳυᾶ 
ΧΡ] οατα εἴ οὰπὶ Χεπορμοπηίς Θοπ1- 
Ρᾶγατε ποὺ ἰἴσεε, εἰ ἤξαμη ἰοοο- 
τὰ Δ θ6η6 σορηίαπ| Πα θ6ά5, ἃά δ πὶ 
ἴῃ ΓΘαυθηε 8 οτἰάπὶ ἰδέϊοσ αἰιοηάεγα 
ἀεῦει. Ἰρίτατγ ἀς πᾶῖαγα εἰ ἤτὰ Ἰοοο- 
τα στη ἴα Ἰ)ἱοάοτγιβ χἰϊὶ, 79. ὁ γὰρ εἴσ- 
σλυς, ὑπὲρ ᾧ διηγωνίζοντο, λιμένα μὲν 
εἶχε καλὸν, ἐκτὸς δὲ πόλεώς ἐσιν. ἡ μὲν 
ΠΥ ἀρόημνα πόλις μικρὰ νῆσός τίς ἐφιν" ἡ 

θοὸν προσουωσθεῖσα ἐπὶ τῆς ἀντιπέ- 
ξαν ἐφὶ Λέσξου, ἀνὰ μέσον δ᾽ αὐτῶν ἐςιν 

μπὸς φενὸς, καὶ ποιῶν τὴν πόλιν ὀχυ- 
γς Αἀ ααοπὶ Ἰοουπὶ ΥΝ ἘΠ ΕΠ τ; δῖ- 

(αἰ Ἰοφὰπι ϑιιαθου 8. χἰϊ, Ρ. 917. 
ὍΝ ἤμπηα! ομηθηάανϊ᾽ απο : "Ἔχ δι 

ἡ Μισυλήνη λιμένας δύο, ὧν ὃ νότιος 
κλοίφος σπριήρεσι καὶ ναυταϑμὸν ναυσὶ 
πεντήκοντα, ὁ δὲ βόρειος μέγας καὶ βαϑὺς 
χώματι σκεπαζόμενος. πρόκειται δ᾽ ἀμ- 
Φοῖν νησίον μέρος τῆς πόλεως ἔχον αὐτόϑι 
συνοικώμοενον, ΡαιΐΔηΐα5. νἱϊϊ, ἢ. 662. 
“Μεραϊοροϊίη, αἷς, ἀἰνϊἀϊ πηδάϊο Ηπινὶο 
Ἠρο δηιςς, ααοηηδάπηοάπ πη Οπϊάατηα 
εἰ Μιιψίεπδηὶ δίχα οἱ εὔρισοι νέμουσιν. 
Ἰηίαϊα ἱρίεαν ράτίθτι υτγοΐβ ἱρῆυβ [ὰ- 
οοτα ἀϊοίταγ ἃ Ῥαυίδηϊα δὲ ϑίγαθοης, 
οὐπὶ ἰῃ Ὀίοάοτο ἀσπδίιπι ἔς, πὴ Π8]- 
ταϊίοπο8. Βοιηϊηαπη Ὠδθαθτι. Εωτῖ- 
Ῥυχμὰ ἰρίατη τῶν Μιτυληναίων ἀρρεὶ]ας 
Χεποόρδοη ἱπέγα δ. 22. Οοπίτα Ατδῆο- 
(6 65 δβριαἵσυϊε τῶν Τπυῤῥαίων. [τὰ ἴῃ 
ΗΝ. Απίπι, ν. 1.5. ἐν εὐρίπῳ τῷ τῶν 
Τυῤῥαίων. Τιὰ εαἰπὶ τεέϊα ετηθηάανὶς 
σύριεν Ηἰᾶοτν. Αααδε!. Ρ. το}. οαπὶ 
ναΐροὸ ἰεραῖαγ ἐν εὐρίτῳ σῶν Τιυῤῥαίων. 
Ἰη Οράϊος Β. Ἀποπδηὶ οἱ (ογὶμεα πὶ 
Πυῤῥαίγων. 1ὼ ΑἸΡΕὶ νετήοης εῆ: 
εἴη πιᾶτὶ ηυοά νοσϑῖὰγ Οτίοχ, αυοά 
«ταῦτα πη τῆᾶτα νῈ] ροϊὶὰβ οτςηῖα]ς νο- 
οπ)ιβ. ἴη νεγποπο Ἔποπηθο Οδυτζὶη- 
Ρταϊοηῇβ νεταῆᾶ εἰ : ἰπ ηἶρτο" ροπίς 
Ρἰστδθθοσατη. Απεϊροπιβ Οατγῆϊιβ 
ΟΜ σΔὈ 1}. ο. 171. εχ Ῥῃδπία Ετεῆο Ὠ8- 
Ὀεῖ τὴν σῶν Πυῤῥαίων λίμνην, ὅταν ἀνα- 
ξηρανϑῇ κάεσϑαι. [τὰ δηἴη τεξὲς Μευτ- 

᾿ δὺ5 νυϊραϊαπη Τπυράκων οτηρηάδνὶξ, 
Ἰκόγασ Ατιβοιεὶεβ Η. Α. ἰχ. 37. ἐκ δὲ 
σοῦ Εὐρίπου «σοῦ ἐκ πυρί, αὶ τεξὶς 
ΘαζΖα: ἀδ Ευτὶρο Ῥγτῆδοο, εχ αὺ0 
ϑγιθυγρίαβ ἐπχεημάανις εὐρίπτῳ τοῦ Πχυῤ- 

ου. αυοά ἰξ στους, νεῖ σῶν 
σατὰις, μτρ οαυϊάεπι ρίοῦο, [ἢ 

ἴςε Μεάϊοεο εἰ νεγῆοῃς ὙΠΟπΊδΕ 
εἢ Πυρία, Τ)εϊηάς υδὶ εξ : περὶ δὲ σὴν 
Λέσθον καὶ τὰ πελάγια πάντα καὶ τὰ 

. εὐριπώδη, «ἰκτει ἐν σῷ Εὐρίπῳ. Ὁ] 
οοάεχ ὙΠοπιρ ταξιϊα5 Ππαδαΐς Τοτὶρ- 
τὰ πη ΟΠ 5 γετθὶβ περὶ δὲ σὴν ΔΛ. ὥς : 
πάντα δὲ τὰ πελάγια καὶ τὰ εὑριπώδη 
φίχτω ἐν τῷ εὐρίτῳ. Του εἰ ἸΙοουβ 
ἂς Οεπεγας, Απἰγηδὶ. 111, ΓαὉ ἤπεπι : 
ἐπεὶ γὰρ Χίω τινες ἐς Τιύῤῥας «ἧς ἰν 
Λέσξῳ τῶν ὀφρίων διεκόμισαν ζῶντα καὶ εἰς 
πόπους τῆς ϑαλάσίης τινὰς εὐρωτιώδεις 
ἃ ὁμόρους ἀφίεσαν, ὉὍΌΙ νεγῆο ΠῚ85 
νειυῆα μαϑεῖ : Θυϊάδπι δηΐπὶ εχ Ρὶγ- 
τᾶ--εὶη ἴοοα βυχίθ!!ἰὰ εἰ Ἰατοίᾳ. Τιερὶς 
ἜΥρο οἰϊτη ἰϊτογ {ογίρίατα, αὐ οἴδτα 
Θᾶζᾷ, ᾳαὶ Ἰοοὰ ᾳυξεάδπι πιᾶγὶβ γεοὶ- 
ρτοοὶ ῖαβ, υὧὐ ἰαῖο ἢπμΐα Παῦςει. 
ὕτεταας εὐρισώδεις Πα Όυἷ ἰοτίρίααι ; 
ὁμόρους ᾳιοτηοάο ἔς εἰς νεδὶρὶ5 νεῖε- 
τὶβ Γοτὶ ρίατοο οπηεπάἀδηάαῃι, 
ἐχοοκίτανὶ. Οδείεγαπι ἢ οαπὶ Ὑοτηᾶ 
πομθη Χῆθ Ομ ϊία5, Ὧδθ65 εἴ δΐς 
Ῥυεγῆατα [κΕἰΌϊ οαπὶ εὐτῖρο ἴμο π|6- 
τηογαίατῃ. Ῥυτγῃᾶπι ὈΓΌΘπὶ ἃ τηδτὶ 
Βαυξατῃ, εἰ  υτθίαπιν εὐυίάεπι πο- 
τηϊηὶβ τεϊϊααυπι ἔα δ, ε ϑιγάθοης 1. 
ο. ἀἰοϊπιυβ. Θυο ἰεπηροτγα ἱπίοστια- 
πίαπι δοοίάετϊξ, ἵξποτο : [εὰ Πυῤῥαίως 
ταπηςη ἐρερ᾽ αἵοα!α πγεπηογαῖοβ, οἵ ἔεγα 
υδίᾳας ἃ ᾿ἰγατὶὶβ νἱτἰαῖοβ τεροτῖο, [τ 
ΤῬϊοάοσιϑ χἰϊ!. τοο. Ετοοηίοαπι ογα αι 
Μίιγίεπεε ορρυρπαίίοπε οορίδβ ἴεῖ- 
τεῖτγες ἀυχιῆξ, αἷς, ἰῃ τθθγη ἐοοίΐδπι 
εἰς σὴν Ττυῤῥαίων πόλιν. ὕτθετμι Ῥγε- 
τῆδπι ἔοτὶαβ ἰάετη Ὠϊοάοτγαβ χυὶϊ. 29. 
(Ὁ ΟἸγπιρίαάς ἰἰϊ. 3. οΘοπηπχετηογανῖξ, 
Ἑαᾳυϊάεπχ οὐ Εαπτραβ ἀϊσαῖας σῶν 
Πυῤῥαίων, εἰ ἂῃ ἀϊνοτίαβ δῸ δατῖρο 
Μιιυ!επερούαπι, αυοά ἐατηδη νἱχ οτε - 
ἀο, εἀυϊάεπι ἔαίθοῦ τὴθ ηείείϊτε : Βοος 
ταπγεη εχ ἰοοὶβ 8}18τἰ8 ραῖοι, δά ἀγθθπὶ 
Μιεγίθηθῖι ροτίατηαὰς υτὶ ψιοΙ μη 
παν βαητ θα. ΠΟ] τα αἰΐατα δάἀϊτατῃ 
Ρδιαϊῆε αἰ ρεὲγ εὐπρατη. Οοηοῃ 
ἰφίτας ροξαυᾶτα μεγ ευτίρυπ ἰηρτεῖ- 
[5 πᾶνεβ (85 (Ὁ τηοεπῖα τ 185 ἴῃ 
Ροτίυπι οοηιταχι δε, συτίραπι ε)υἵς- 
48 δάϊτυ5 οθῆγαετε οοπᾶϊαγ, ης ( 8]- 
ΤΠιογαιίάεε ἱηρ γε 5 ραΐοτεῖ, ααεπὶ ἴᾶ- 
τηθῃ ἰἰαῈ ροτταρῖς, εἰ πᾶνεβ [μᾶ5 ἴῃ 
Ῥογῖα ἰϊεγο, δῸ υτθ6 τεπηοΐο, οΟἸ]ο- 
οᾶνϊς, δῖᾳας δάθο τὸν ἔκπλουν ΟὐΠΟΗὶ 
Ργβεοϊμάετς ροιυὶς, ἃς Οοηοη 11} σὸν 
04 
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λελέχϑαι τοὺς ἀρίςες ἐρέτας" καὶ καταφεύγει ἐς Μιτυ- 

λήνην τῆς Λέσξου, καὶ ξὺν αὐτῷ τῶν “δέκα ςρατηγῶν 

Λέων κ᾽ Ἐρασινίδης. Καλλικρατίδας δὲ ζυνεισέπλευσεν 

ἐς τὸν λιμένα, διώκων ναυσὶν ἑκατὸν καὶ ἐδ δομήκοντα- 

τ᾿) Κόνων δὲ, ὡς ἔφϑη ὑπὸ τῶν πολιτῶν κατωκωλυϑ ες, 
μι Ἂ "ἀμ ᾿ ᾽ ζ ΒᾺΝ 1Ὶ ὩΣ ὁ ᾿ Ἂ ὙΡΗ 

ἠναγκώσϑη γαυμαχήσαὶ πρὸς τῷ λιμένι, “κῶὶ ὠπῶώλεσὲ 
“᾿ς δ ρον ὙΝ, ὐμδ ᾽ Χ ες νος Ἄν, ἀρ,» 

ναῦς τριάκοντα" οἱ δὲ, ἄνδρες ἐς τὴν γὴν ἀπέφυγον" τὰς 

δὲ λοιπὰς τῶν γεῶν, τεηαράκοντα ὅσας, ὑπὸ τῷ τείχει 

εἴσαλεν ἵ. ο. εὐτὶρὶ δάϊταπν οσοϊαἄογα 
εοπαϊύβ εἢ. Ἐχ δὶς οὔ! 5 ἀρρᾶ- 
τετα Ῥοίο νευθὰ ΧἜΠΟΡΠΟΠτΙβ : ξυνεισ-- 
ἔπλευσεν ἐς τὸν λιμκείνα οὐδ ᾿πεο! Προ πᾶ 

ἂς ρογῖα γεπιοῖο ἃὉ ἱρίᾳ ἄγθε, ἴῃ δαϊ- 
τὰ ἑυπρὶ οἵ ἴοτίε ἴῃ δάνογία ἰρ ] ἃ 
ἤϊο. Οοηίτα Οοποπ σσοαράνεται ΡΟΓ- 
ἀασα ᾿πτευίογοῖη ΤῸ Ἰρία τε. Οοη- 
οἴαξας ᾿σίτον πὶ πος ρογίὰ τϑδὶς ἀἰοὶ 
Ῥοίεῇ χατακλεισϑεὶς ὑπὸ πῶν πο} εροίων 
8. 17, δὶ αἰ ρυτατοηθτα Ζευπὶὶ να]- 
ξαΐατη ἀσίοπαξητι5 πδὸ πίε! ρὸ πδὸ 
Ῥτοθο, Οδτογαπι ρΡαρ πάτα οἵ νἱξιοτ- 
Ἀπ Οὐποπῖβ, αὐδό Πδδο ρεδοξυδξ, 
οὐπὶ Ὠίοάοτο χὶϊῖ. 77. πᾶτταί Ῥοϊγει- 
τυ ', 28. 2. 8. ' 

δ. 16. [ΤΠ εορηταπαβ ΗΙ, Ῥὶ 3. τὸ. 
ΤεἰΡῚ τὸ ΓΡυῤῥαίων ὅρος α«'ϑυῶδες τηετηο- 
ταῦ, ἀπός Ρ] πο 5 16. {ν το. υἱἵ ἴῃ Τοῖς. 
Ὅο αἼοϊάϊε ἱποεπο πόπιογο ΡΥ ΎγΠδρο. 
Ἰάοτῃ 31. {ν 7. π΄ Ῥγτγηθεθα βῸΠΊΘΗ, 
ᾳυοά Αρδτιοάϊπατη νοσᾶταγ, ( γ 65 
(αοῖς : δὶ Οοάϊοεβ. φυιάατη ἔγγγλα. 
ΤΗεορδταποβ ἀς Οαυῆς Ρ]. 2. δ, περὶ 
τὴν Τῖύραιαν. ΑἸΠοΠέδι5. 2. Ῥ. 41. εχ 
ΤὨεορΏταο μάθει ἐν ΤΙ ύῤῥᾳ. ΤΉσον- 
ἀϊάοθ᾽ πιοσπηῖπας ἢ, 18, Ἰοοὶ ἤϊυπι ἢρ- 
παῖ ο, 25, υδὶ [δοεἀετοτηοηΐα5 88] αἷ- 
το, δύχ 6 νϑηΐδπ5. Μίιν) οδο5 ὁὉ- 
{εις Ῥγγπατη πάνοηϊι, καὶ ἐξ αὐτῆς 
πιξῇ κατὰ χαράδραν τινὰ, ἡ ὑπερζα τὸν 
ἦν τὸ σεριτοίχισμα, διαλαϑὼν ἰσίρχεται 
ἰς τὴν Μιτυλήνην, Αἰταυΐ ΑἰΠδηϊοη 68, 
πυΐέξῖοτε εὐὐεπι ὁ, 6. περιορρασάμεενοι τὸ 
πρὸς νότον τῆς πίλιωρ "ἐτείχισαν φρατό- 
«ιδὰ δύω ἱκανίρωϑιν τὴς σόλιως,- τὸ 
δὲ σιρὶ τὰ φρατόσιδα οὐ πολὺ κατεῖχον 
οἱ ̓ Αϑυηναῖει, τῆς δὲ γῆς τῆς ἄλλης ἱκρά- 
χοῦν οἱ Μιτυληναῖοι καὶ οἱ ἄλλοι Λἰσξρι, 
Ουπὶ τεϊασος. ποπιίπαις Τ,εἰθῖοβ, πλὰ- 
τἤεῆσσι οἵ, οὐπὶ ἐς ἤονὰ τος [0- 
ηὐῖ, ᾿κίτον Ῥγεήπα ὅτα ἐγας ἠαχία πὸ- 
ψαπὶ Ὁ πὶ, αἰθαε ἱπάς μὸν χαράδραν 

ποίοϊο αὐιατη, δὲ βὲῖ οαῆτα τησπίϊα 
Αἰπεηϊθδηῆαπι ρεγναῆτ οἰδπὶ 8818]- 
τ 5. ΑἸΐὰ8. εξ ἰοῦῦβ. Ὑπαογά. νἱϊ]. 
23. “Οδἱ Αβγοσπυβ ΟΠίο δάνθξιαβ 
ἀφικνεῖται ἐς σὴν Τιύῤῥαν, ἐκεῖϑεν δὲ τῇ 
ὑφερωίᾳ ἐς "Ἔρεσον, ἔνϑα πυνθάνεται, ὅτι 
ἡ Μιτυλήνη ἑάλωκεν. 8εά ἰπάδ ρᾶτατα 
Ῥτοδοῖπηιυβ δά ἤἥταπι υὐοὶβ ἱηνείεί απ: 
ἄστη. χκ “ἀδάρηπαϊε.ἢ 3 

Λέων καὶ ᾿Ερασινίδης. δος ποπηπᾶ 
τηοτῖτο Γυροξὶα ν᾿ ἀδηΐαγ Μοτο. πᾶπι 
Ἰμθοητεπι ποῦ [αὐ δ ἴθ πα πηότο ἀδοθη 
Πότ αὶ Ρτγεθιογασῃ, αἰχὶ πηὰ5 Γα ργτὰ δὰ 
ὍΔΡ. 5. 8. τό, εῖπάς περ Εταβηὶ- 
ἀδ5, σὰσπὶ ρᾶυϊο ροίξ ρῥγοϊὶο δὰ Ατρὶ- 
πο ίαβ ἰὨτευΓ οΥ τ 8. 29. ἃη8 οαπὶ Οο- 
ἢθπὸ Ὠἰο ΟὈΪοΠ 5. οὔ νϊάδῖαν, πηἰῆ 
αίυδθ, οπὶ ἴῃ δὰ πᾶν οαρι δε, 
85 τηδηϊ 58. ποίει απ οἰαρία ρόῖνο- 
ἠοτῖς Αἰμοηᾶςβ 8. 22. Οοηῖτα Ατὐοθο- 
Πταΐα τη, ἀπΌτη ἐχ ἀδοαπὶ ργθοιου 8, 
οὐπι Οοποπα ἱποϊαἴα τη οὐδ δὲ ἴῃ οΡ- 
Ρἰάο Μίιγίεηδοο ΟὈἰ δ, ἐχ Ἰοοο Τν δα 
Ρ' 761. εἀ. Ἀ. ργτοῦαῖ Μοῦιβ. Θυδτο 
ῬΙῸ νογοὶβ, δέοι οἵ ναβηϊάθο, ἀκ 
σοτῖο ΡτῸ ποπηῖηδ Δ, εονὶς, ποῖῖγο ἸοθῸ 
τοροποπάαμῃ ΟΠ δ νἀοῖυν “νολεμναι 
πΟΠΊςΏ. 

8. τῦ7. πολεμίων, ἘἈενοοανὶ Ῥοτιὶ 
Τιεοποιανι ας. πιοη αι ομδ τὶ ἜΧΘΠ- 
Ρὶο Δ ει τ πᾶπὶ (ογρτατατα ᾿ἰΌγΟ- 
τὰ πῇ τολέτῶν [οἷα ἀδπιηδῖ τοὶ Πα ταν, 
Μιιν!εποὶ οαἰτὰ σαπι ἰρη5 Ατποηίςη- 
θυ [ἀοϊοθαης: Ποίϊοβ νετο, αὶ ξυν- 
οισίσλιυσαν ἐς σὸν λιμίνα, τούϊς Ὠὶς 
ἀπιενοτ δ Οοποποοναας ἂν δάϊτα ἴῃ 
ρῬογυσπι ργο ίθοτο σοπαῖὶ οἢξ ἀϊοὶ 
Ροήαης, Θυᾶτο πεὸ οἷ αυοά οὐπὶ 
εοάδηι Ῥουτίο κατακωλυϑεὶς πηυτοπηι8 
ἰη κατακλυσθοίς. ἴ)ς “τὰ Ἰοοὶ εἰ μὰς 
ΜΌΝ νἱά. Ὠϊοάονγωϑ χἰϊὶ. 70. 
δεν χε ανρωρα 80.}, πε αγοενείμν αὖ ορ- 



εν... 

ωδν ας ὡς 

ΞΕ ΩΣ ας ὌΝ ΡΣ ΡΕ 1 ας. 

μος ὙντυνῶΣ 

ἼΛΒΕΒ 1. ΘΑΡ ΜΠ... 4" 

ἀνείλκυσε.. "Καλλικρατίδας. δὲ, ἐν τῷ λιμένι. ὁρμισά- 18 

μένος, ἐπολιόρκει ἐγταῦϑα, τὸν ἔκπλεν ἔχων. καὶ κατὼ 

γῆν μεταπεμψάμενος τὰ τὸς Μηϑυμναίῶς σανδημὰ, καὶ ἐκ 
Χίου τὸ φρώτευμα διεξιξασε; χρήματά τε παρὼ Κύρου 
αὐτῷ ἤλϑεν. Ὁ δὲ Κόνων, ἐπεὶ ἐπολιορκεῖτο καὶ κατὰ 19 

᾿ γῆν καὶ κατὰ ϑάλωδαν, καὶ σίτων ὁδαμόϑεν ἦν εὐπορη- 
Ἶ ε νι Ψ ἣν Ὁ -" 7 3 Ν 

σαι, οἱ δὲ ἄνθρωποι ταολλοὶ ἐν τῇ πόλει ἡσαν, οἱ ᾿Α9η- 

γαῖοι ὡκ ἐξοήθιεν, διὼ τὸ μὴ τουνϑάνεοϑ αι ταῦτω, καϑελ- 
͵΄ » “» Ν » ἐν δύο, ᾽ μ ᾿ 

κύσως των νέων τῶς τ ννΝ λεδσως τίν υνκὼν πρὸ 

ἡμέρας, ἐξ ἁπασῶν τῶν νεῶν τὸς ὠρίςες ἐρέτας ἰκλέζας, 

κρὴ τοὺς ἐπιδώτας ἐς κοίλην ναῦν μεταξιξάσας, καὶ τὼ 
παραῤῥύματῳ παραλαβών. Τὴν μὲν ὅν ἡμέραν ὅτως ἂν20 “. 

εἶχον. ἐς δὲ τὴν ἑσπέραν, ἐπὸ σκότος εἰή, ἐξεξιξαζν, ὦ ὡς 

8. 18. ἔχων. Ἡ. 6. κατέχων, οὐὲ- 
φῖϑης ΟΠ ΜΡ ῥογίμς. 

ἐκ Χίω. Ἑδά. νεῖξ, ἐκ τῆς Χίω.. 
8. τῷ. σαραξαλών. ἴίοοο τῷ παραλα- 

ξὼν, (εηὰ ροίοεηίς, γοείταὶ οπηεπάδᾶ- 
᾿ἰοποπὶ ϑιςρῃδηὶ οἱ Τιοηοϊαν!, Ναπι 

ματα, αθ6 δἰ άα5 ᾿πτεγρτγεῖα- 
ἴὰγ δέῤῥεις, σκεπάσμασω, Ὦ, 6. οἰ σα, 
εἰς, βνασμία, ἄτας ῬΟΊ]ῸΧ ἀυοαῦθ 
ἱ. 126. δά πᾶνὶβ ἃυτηάτηδηία τάξεσι 
δέῤῥεις εἰ διφϑέρας, νϊἀδπταγ Πα Πο δᾶ- 
Δα δ αἴατα, αὐ οῤῥαηψα πᾶνϑη) ἃὰϊ ἰπ 
Δησοτίβ. πα πίθ τη ἀσζ ἴῃ Πἰττὰ8 Τα θά πο- 
ἴατὰ αὐἀνεγί 8. τεπηρεατβ ᾿π] ατίδ πὶ 
ἀοξεπάογθης. Θυᾶτα πο Οοποι ἐδοὶ- 
16, ἐπὶ δὰ τ Πτ88. δἰ τευ ῖρο5. ἴ6- 
Βεθηάος. αἱὰ5, Ποίῖεβ. οαπὶ ποη οἵἶδι 
Τὰ8 πον εἴ ᾿πίοϊθπβ, δι] γα ροταϊτ, 
ΨΜεγατη, πὶ (Ποῦ, αυᾶπάο πᾶνὶβ δὰ 
ῬῬτοϊίαπη ἱπαταθθαταγ, οδάθπη οοτίᾶ 

Τοὐθέϊα δἰ ραγὶθιϊ θα. ἀρίαῖα πανεπὶ 
ται πἰθοδηΐ σοηίτγα ᾿δὶυβ δὲ τοῖα ποῆὶ- 
ἀπ, ΨΊ4.. ῬοΙΙὰχ 1.1. Αἰαὰθ ἤο ἴη- 
τε} οη πὶ Ρᾶτο Ἰοσαπτῃ ἰϊ. τ. 22. δὶ 
τὰ παραθλήματα παραθάλλειν ἴ γίαη- 
ἀεγ οἰαθδ τὰ δὰ ργο δηάατῃ ἰηβγυ ἢ5 
"ἀἰοίτατ. 

[σἱὰπὶ τῶν παραῤῥυμάσων εἰ παρα- 
δλημάφων ὩΟΩ τοςιῖα5. (ταὶ αυὰπι 
Μοτὰβ. ἴρίταγ ῥτγιπλατῃ Ἰδέϊογ πλε- 
τηϊηϊ ες ἀθρεῖ, πᾶνὸθ οδιδρῃγαξιαβ 
ἴα τοδϊαβ. ᾿πτε]]}ρὶ. Τὼ Παπο αἰατα 
ΔαΒιθο δηζαν δέῤῥεις καὶ διφϑέραι ἃ Ρο]- 
Ἰιὰος πιειηογαίδα ἱ. ἰεξὶ. 93. εἰ χ. ἴ- 

᾿ 

134. ὙΠυογάϊάο8 παραφράγματα εἰ 
παραπετάσματα νοσαῖ. ῬΟΪγΘΘΠῸ5 {ἶ]. 
το. 13. δέρεις εἰ φράγμα καταλαμξά- 
νειν αἰχῖς πὶ δοάετη αἴ : υδὶ γτεδτε 
αἰ θοπαβ εχ Χοπορδοηῖε εσπθηἄα- 
νὶι καταξάλλων. Βεέϊς Η, Βιερθᾶπαβ 
ῥίμιεος ὑπιτευργθίδτιβ ε. ΕἸγγηᾶς ἰὸ- 
σὰ Οφί τὶβ ἀε Β. ΟἸν. {{|.. 24. αὶ 
᾿ρίαπι δάεο τέτὴ δρίθσίθ {Πῆταῖ - 
“ΣᾺ ατοηϊακ. νἰγζατὶ τα τα τα σοη αν 
(ρὰρῃμὰ8 πανί τηδρπᾶγυ πὶ ΟἸΤΟΙ ΤΕΥ 
Τεχαβίηῖα σγατθι5 Ρ᾽ υτεϊ ας σοηΐεχ- 
ἵτ, εις. τ] 65. ἀοἰθέϊοβ. ἱτηρούαϊξ, 
ἴα δᾶ5 ἴπ Ἰΐτοτα ῥ᾽ αὐἱθὰβ Ἰοοὶβ [6- 
Ρᾶγαῖτα αἰ ροίωϊς, πανείαιιε. ἐγ γε πη 6 5 
ἄναβ. ΡῈῚΓ σαυίαγη ΘΧΘγΟΘΠἀΟΓΌ ΠῚ ἴα- 
πηϊρα πὶ δά ἔδπσος ροτίαβ ργοάϊτο )υ- 
ἤι. Ηδ5 οὐπὴ ἀυάδοϊαβ ργοθΎ ΗᾺ5 {.1- Ὁ 
Ὅο νἱαϊ ἴδει, ἐρεγὰπβ ἰπτογοὶρὶ ρος, 
αᾳυδάτίγτεηγεβ ααὐΐϊηηὰς δὰ 65 τηϊῆξ, 
Θυξὸ σὰτπῃ πᾶν θι15 ποῖ 5 ἀρρτορὶπ- 
αυδῆδξηις, ποίε τὶ νετογαηὶ ἴῃ ρουτατη γ6- 
ταρίαῦαης : {ΠῚ τα ϊο ἱποϊτατὶ, ἱποδὰ- 
τία8. Τδαᾳαεθαηζατ. ἅτ εχ οὐηηΐθαβ 
Ραγιῖθαβ (το Απιοηίαπεε ἐσᾶρἢ 85 
ἤρπο ἀδίο 6 ἴὰ ποῖῖεβ ἱποϊανεγυης 
οἴο. Θὺξ παγγαῖο ρἷδπε ὄὌχρ σας 
σοη ἢ] ατα Οοποηΐθ. ἔχ Αἀάεπαϊς.} 

8. 20. ἀνεῖχον. ῬτῸ ἄν εἶχον τοσερὶ 
Τοτριυτατα βαϊτ, ϑέερῃδη. ἰεουπαδε εἰ 
γεϊῆδηθ. Νᾷὰπι ἄν Ὠϊο ρτοτίαβ ἃ] δ πὸ 
εἴ Ἰοοο, δἴαιε ἀνεῖχον, Τοίεναδαπὶ, ΕἘᾺ.- 
οἷς ἐδῃη(πὶ ρεγοουητηοάιπι. 

τρνεν “ 
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μὴ καταδήλες εἶναι τοῖς πολεμίοις ταῦτω ποιδντως. τῇ 
Ψὕ): Ἁ ε ΄ ΕἸ 4 »- ͵ ᾿ δον ; 2 

τέμπη δὲ ἡμέρω, ἐσϑέμενοι σῖτα μέτριω, ἐπειδὴ ἤδὴ μέ- 
ς ἊΣ « Ἀ 4 ἃ νυ ὡς. 3 ΄ μ Ν ψ σον ἡμέρας ἦν, καὶ οἱ ἐφορμιῶντες ὀλιγώρως εἶχον, τὲ ἔνιοι 

ἀνεπαύοντο, ἐξέπλευσαν ἔξω τῷ λιμένος, καὶ ἡ μὲν ἐπὶ Ἕλ- 

21 λήσποντον ὥρμησεν, ἡ δὲ ἐς τὸ πέλωγος. Τῶν δὲ ἐφορ- 

μέντων ὡς ἕκαςοι ἤνοιγον, τς τε ἀγκύρας ἀποκόπτοντες 
καὶ ἐγειρόμενοι ἐξοήϑεν τεταρωγμιένοι, τυχόντες ἐν τῇ γῆ 
ΕἸ ΄ Ε] 7 Ἀ »» Ά, ᾽ Ν, ΄ Ν ᾿ 

ἀριςοποιώμενοι" ἐσδάντες δὲ ἐδίωκον τὴν ἐς τὸ τυέλαγος 
᾿ ΄ ΝῊ ὧν “.ἐς ., 7 “ Ν 

ἐφορμήσασαν, καὶ ἅμα τῷ ἡλίῳ δύνοντι κατέλωξον' καὶ 
κρατήσαντες μάχη, ἀνωδησώμενοι ἀπήγον ἐς τὸ ςρατόπε- 

22 δὸν αὐτοῖς ἀνδράσιν. Ἡ δ᾽ ἐπὶ τὸ Ἑ)λησπόντε φΦυγᾶσα 

σαῦτα ποιῶντας, ἨΊ,, 6. σμπὶ α πᾶνε 
ἡ ἰμπίμς ἐἰδεπάσνθη εἰ ἱμάς αἀ πα- 
σεν γεάγεηΐ, ζογίε ζγμπιθημὶ τπρονίαηαὶ 
οαιία. ΖΦ. Οδυίδηι. ἔγατηθηκὶ ἱταροτ- 
τὰηαϊ οἰἰαπὶ Μοτὰβ φαϊάϊε, δαιηθια 
ΠῚ τερεγῆς ν᾽ 5 εἴ ἴῃ νεγοὶβ ἐσθέ- 
μένοι σῖτα. Μετατα τηϊ! τὰ πῇ οδυία 
οὐηΐα δυηΐξ ἔατγιϊ πη, Π6 Πα ΠΊΘτ5 60- 
τὰ ἀεῆἤάοδτγαϊαβ Γυἰριοἰοηοτα ἕαροτγοῖ 
Βοῆὶ, Απις ἀΐδπι ἱπηρομαῃζαγ πλ}}}- 
τ68, οἱ ἴῃ αἴνεο πᾶνὶβ (Ὁ οαἰατοπηαῖς 
οοπάμππίαγ, ἧς οοηδίαγη διυϊίυρ εηάὶ 
Βοιεί5 Γυΐρίοοῖαγ, ἢ ἰηογάϊα Πδοο ἂρ- 
Ῥαγφηῖαν. Νοδϊζω τα] 65. Θγαϊτεῖς ἰτ6- 
Τατὴν αὐ τεσγοεηϊογ, ϑ'οα ἰπίρὶοἰαλ8 
εἰ οοτηρδιθηγυβ Ῥοϊγορηατη ἰ. 48. 4. 
ὍΝ 8 Χοηορποηῖε ἴῃ ααϊδιίάδηη 
ἱ(οφάφγε δἀπηοπαΐϊς Μογὰβ. ϑοιοοῖ 

ἦι ἐο δϑὶΐ, ᾳυοὰ υαἰτατηᾳὰς πᾶνθμ 
ἘΠ ρ Πἶῆξ αἷς ̓ς Γεὰ δος ἰπ "ἕο δυξίοτο 
(ο᾽εηηΐ5 εξ περὶ ροητία, Οοίογα Πάο- 
᾿τοῖ εχ Χοπορμποῦῖς ἀαθα ΠΠπ νἱάς- 
τὰν, Θεέ νοτο αἰ ογοραηῖ, ἀυξλα χης 
οχ Ἰἰφξϊίοπς ἀπθία ναϊματὶ. [τὰ φηὶπὶ 
ἡ: καϊασπώσας δύο-τττκὶὶ σὺς ἀρίφως ἀπὸ 
γῶν σληρωμάτων ἱρέτας ἰμδιξάσᾳ; ὅσα 
χεὴ ἐξειργασμένυρ, κελεύσας ἐν τοῖς σκά- 
φισιν ἡσυχάξειν (Ποο οἷ ἰη Χοηορδοηῖς 
ἀνεῖχον) ἱσαίρας προϊύσης ϑιασάμενος 
τὸς παραφυλάσσοντας ἀνὰ σὴν γῆν ἐσκι- 
δασμένους. ΟΙ ρτίπιμτν δηἰπηδάνοιτο 
πορλϊηΐ» οοογάϊαπι οἱ πορὶ  οπεα πὶ 
ἐπ οχίογιθεπάα, αυἱ τὼ νεΐρεγαηι 
τϑ ἀἷοαι, φυῶ πιοάϊο δὲς [πόϊα ἔμηϊ, 

εἐτὰσπῃ αἰ κη ππλυτ δηποιαιίοης οἱ, 
«οὐ Π|ς {υθΐτο σκάφη ἀἰἱοίτ, αυδ8 δ ἢ- 
το ναῦς σα χυναυτώσας ἀϊχεται, Νοίοίο 

κοίλην ναῦν ἃ παραῤῥύματα ἰπίεγρτο- 
τᾶτὶ ἰτὰ νοϊαοεῖς, Ἑαυϊάθ πη ἤδθο ροίξεγο- 
ταᾶ δδάθῃλ ΡΟ 4υ8ὲ ἰδὲ ἕχηὶ σἀ- 
φραδλήματα. δ. 

ἐσθέμενοι. Βτοάδοιβ τηᾶνὶὲ ἐνθέμοενοι. 
[εὰ προοίπταϊοπι ποῦ νἱάθο αἱ] η. 

ἐφορρῶντες. ΕΠ ααὶ Πῖο ἸΙερᾷπει ἐφό- 
Ὡ 

ρῶντες οἵ τιοχ ἐφορώνσων ρῖῸ ἐφορμούν.-- 
σων, τταάϊς ἠρννιυμα ἰω5. απο ἢνα 
οοη)θέἔϊατατη ἢνς ἰδξλϊοηδηι ἔνε ροιὶιβ 
ἐπιογργοια πιθητα πὶ [οτ ρια γε ψοτθ ἴ8- 
τῆθτὸ τερορὶς Ὁ οἰ 5. Νϑηι ἐφορμεεῖν 
αἰοίϊταν ἐν γιατὶ, φιὶ ἐμ βαιίονε ῥο ηὶ 
οὐενσαηί δον. Γἰϊηο ῬοΙ γϑθπβ, αὶ 
Ἰάσων ἤου Οομπουὶβ ταίορογηα ππδῆιο- 
ται ἰ. 48. 4. ἐφορμῶντας εἰ παραφυλάσ- 
σοντας Δ ΠΟ]ῸΆΔΠῚ ἰάδπὶ να]θηϊοβ ἴῃ τος 
ς Ρεγηγαῖαῖ : ας ῬΟΪΙὰΧ ἱ. 122. 
ἐφορμεῖν ᾳαοαὰς ἱπτογργοίδιαγ φυλάφ- 
σειν, 

ἐξέπλευσαν. ΑἸϊογατα Ἰδδιὶο ἐξέσλευ- 
σεν ἴδοϊ!ς ἀΔηχηαῖυγ ἃ ργθθο, ἐσθ έροενοι. 
Εγρο σὺπὴ Μοῖὸ ἔδουϊὰβ ἴα πὶ δά, 
ϑιορῆδη, ἰθοιπη ἀδιη, 

'Ἑλλήσσοοντον. Μαγρ. ϑίερῃ. Ἕλλη- 
σαόντυ, ϑὶο οἵ ρᾶυ]ο ροῆ 8. 22. 

[ἐπὶ "Ἑλλησαόνφω αὐΐος νογαπὶ οἱξ 
Ρτορίογ ἱρίαπι Τογηγοη β ἰοροση, ἈἘὶ 4. 
Ἡ ο δι. 

8. 21. δύνοντι, ἸΌϊά, δύναντι, Ῥαυϊο 
δηῖςᾶ τη] ἐς σὸ πέλαγος ὁρμήσασαν: 
οοτηροίιαηιν οὐ πη ἐφορρεᾷν τ} ] πὶ ἢϊοὸ 
νἱπὴ παθοῖ; ἐφορροεῖν ἀυΐοτῃ ρίδης αἰϊια 
Πκαϊῆοαι, Β γα τοῦ ρᾶυ]ο μοί 8. 22. 
ὡρρμιήσασο ἐξ σὸν Εὔριπον ταυϊα πα 
οοηίςφο ἰη ὥρμισασο, δ᾽, 
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ναὺς διέφυγε, καὶ ἀφικομένη ἐς τὰς ᾿Αϑήνας ἐξαγγέλλει 

τὴν ππολιορκίαν. Διομέδων δὲ, βοηϑῶν Κόνωνι πολιορκου- 

μένῳ, δώδεκα ναυσὶν ὡρμήσωτο ἐς τὸν εὔριπον τῶν Μιτυ- 

ληναάων. ὁ δὲ Καλλικρατίδας, ἐπιπλεύσας αὐτῷ ἐξ- 23 

αἴφνης, δέκω μὲν τῶν νεῶν ἔλαξε' Διομέδων δὲ ἔφυγε τῇ 
τε αὑτῷ καὶ ὥγλη. Οἱ δὲ ̓ Αϑηναῖοι, τὰ γεγενημένα κωὶ 24 

τὴν πολιορκίαν ἐπεὶ ἤκϑσαν, ἐψηφίσαντο βοηϑεῖν ναυσὶν 
᾿ Ν 

εἐκώτον ὲ δέκα, ἐσξιξζάζοντες τοὺς ἐν ἡλικίω ὄντας ἅπαν- 

τάς, κοὶ δώλες, καὶ ἐλευϑέρες" καὶ πληρώσαντες δέκω᾿ 

καὶ ἑκατὸν ἐν τριώκοντω ἡμέραις, ἀπῆραν. εἰσέξησαν δὲ 

αὶ τῶν ἱππέων πολλοί. Μετὰ ταῦτα ἀνήχϑησαν ἐς Σώ- 25 

μόν, κοῤκέϑεν Σαμίας ναῦς ἔλαθον δέκω. ἤϑροισαν δὲ 

αὶ ἄλλως τλείδς ἢ τριάκοντω ταρὼ Ῥ ἄλλων ξυμμάχων, 

ἐσξαίνειν ἀναγκάσαντες ἅπαντας. ὁμοίως δὲ κορὴ εἴ τινες 
αὐτὸϊς ἔτυχον ἔξω ὅσαι. ἐγένοντο δὲ αἱ πᾶσαι τλέϊους ἢ 

πεντήκοντα καὶ ἑκατόν. Ὁ δὲ Καλλικρατίδας, ἀκξἕων ,6 

τὴν βοήθειαν ἤδη ἐν Σάμῳ σαν, αὐτῇ μὲν κατέλιπε 
τσεντήκόντω ναῦς, καὶ ἄρχοντα ᾿Ἑτεόνικον" ταῖς δὲ εἴκοσι 

καὶ ἑκατὸν ἀναχϑεὶς, ἐδειπνοποιεῖτο τῆς Λέσξου ἐπὶ τῇ 

Μαλέα ἄκρα, ἀντίον τῆς Μιτυλήνης. τὴ δὶ αὐτὴ ἡμέρα 27 

ἔτυχον κα οἱ ᾿Αϑηναῖοι δειπνοποιξέμενοι ἐν ταῖς ᾿Αργινέσαις. 
αὗται δὲ εἰσὶν ἀντίον τῆς Λέσφου ἐπὶ τῇ Μαλέᾳ ἄκρα," 

8. 24. ἐσξιβάζονφες. Ἰοϊά. εἰσξιάζον- 
σις. 

δόλος. ὅγρε ᾿ἰθεγίδτῖς ἕαδϊα, αυᾶτη 
φοῆεα ααοαὰς οοπίδουτ! εξ νϊάξη- 
ἴωτγ, φαδπιὰπι ΟΘἸ Ἰΐροτα ᾿ἰσεῖ εχ Ἰοοῖβ 
Αὐπορπαηὶς ἤδη. 33: 102 οἱ 693. 
95 οἶταῖ Ῥαϊπηοτὶαβ Εἰχογοίταῖς. Ρ. 61. 
Ζ. Ὀϊοάοταβ μεποίκους καὶ ξένος τηοάο 
ποτηϊηδῖ, άετῃ ἃὉ Αἰμεηϊεηῆθυβ πᾶ- 
γὲ5 Τεχαρίητα ϑαγησγη ἐγ 5 τα Ὲ 
αἷζ τ ουτπὰ οο σοῃίεητι Ρίαϊο πη Με- 
πιδχεπὸ Ρ. 292. εἰ. Ὀυροηῖ. ᾿βοηϑή- 
σαντες οντα ναυσὶν αὐτοὶ ἐμξάνφες 
εἰς τὰς ναῦς. Αἰἷτ νεῖο ΡΙαϊο αὐτοὶ, 
ααἷδ δηῖεᾶ ἴπ {γε γε5 ξένους εἴ ἔΈΓΝΟΒ 
ἐπ ρόποτα (οἰ εθαπι, οἶνεβ νεγοὸ ἀυτλδ- 

ἴοβ ἰπ πλἰ ἰτίατὰὶ τοτγγεγεπ εὐἀθσετζο, 
δυξῖοτα Ποοτγαῖς ἀδ Ρᾶςο Ρ. 328. 

σὰς δίκα καὶ ἱκατόν, ΑὐὈεΗ σὰς ἃ 
ϑιερῇ. [δὰ τεξϊε ἐεγνατασα εἰς ἃὉ εὐἀά, 
γνεῖϊ. οὐ θα 5. 

[Οοιρατὰ ἰοοῦπι ΤΠυογά. [1]. τό. 
ἐπλήρωσαν ναῦς ἑκατὸν ἐσξάντες αὐτοί τε 
«πλὴν ἱππέων πεντακοσιομεδίμινων καὶ οἱ 
μέτοικοι. Ἐκ Αἀάεπάϊς.} 

8. 25. δὲ αἱ πᾶσα... Ματγξ. ϑιεέρῃ. 
ἅπασαι, 
8. γὅ. εἴκοσι καὶ ἑκατόν. Ὠϊοάοταβ 

ΧΙ, 97. παπηεγαϊ πᾶνε8 Οχ]. 
8. 27. [ἐσὶ τῇ Μαλέᾳ ἄκρᾳ εἴο. ὅτ 

Ὠος οοηῖτα Ῥαϊπηετίαπι ἀεξεπάδτυτ, 
Ργῶρ. ἐσὴ απαιθὰ5 Ἔχε πηρ}β ετῖς δε- 
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28 [ἀντίον τῆς Μιτυλήνης.7 Τῆς δὲ νυκτὸς ἰδὼν τὼ τουρὼ, 

κεή τινων αὑτῷ ἐξαγ[ειλάντων, ὅτι ᾿Αϑήναϊοι εἶεν, ἀνήγετο 

περὶ μέσως νύκτας, ὡς ἐξαπιναίως τοροσπέσοι. ὕδωρ δὶ 

τιδπάδ.. ΜΙΗῚ ῬΑ10α πδοο οταΐϊο νὶάε- 
τὰν ςἔξδ. Ὧδς ῥγοχί πη νεγθὶβ. [δ ητο 
οὑπὶ Νίοτο. Αδειτανις ἕογιδῆξ ᾿ἰδτα-, 
τὶ δὰ νεγ πὶ Ρτίογοπ, ἐδεισνοστοιξι σι 
εἴς. ἀεῖῃ ἀεΐεγε ποῖ αἱῖ, δε (Ἐτλοὶ 
(οτὶρίεται. Ἐς Α΄. οίβ. 

Γ[Μαλέᾳ. ἴῃ ϑοῃοβ δὰ ΑἸ ορΡΉ. 
Βαμα νεγία 710. τερετῖο τ᾿ Ἢ ᾿Αργίνε- 
σα κώμη ἦν τῆς Αἰολίδος. ϑ8ε4 εἐϑάοη 
ἃ Ὑνελα 33. τῷ τοροτέρῳ ἔτει ἐπὶ 
᾿Ανσιγένους. περὶ ̓ Αργίνεσαν ἐνίκων ναυ- 
μαχίᾳῳ-ττὴ δὲ ᾿Αργίνεσα πόλις τῆς Αἰολί- 
δος, ἀντικρὺς δὲ Λέσθου κειῤένη" καὶ Μα- 

νίας καλεμένης ἄκρης. Θυθο, ἀπἀδουη- 
4ὰς ἀμπξὶα ἤηϊ, νυ] αῖδη) ταυηθῃ ἰδο- 
τἰοπο βίπηαηξ Ἰοοὶ Χεπορμοηίεὶϊ: 
Οὐϊεγαπι ἰοουβ οἷ ὙΠυογαϊάϊ5. ν᾽]. 
ς. τοῖ. Οὐἱ [ποράφυηοηΐϊοβ, ἃ ΟΠϊΐο 
Ῥτοϊεέϊος, ἰα χίᾶ τευτάπα ἰη Ἠε]εοίροη-. 
τὰ πῇ Ῥτϊ πε πὶ αἀνθη θδ, αἰτ, τη τὸρὶο- ο 
πεῖὰ Ροσδϑοθο, ἀείπάς ργϑοιογνθέϊοβ 
Οππιθραπιὶ οοπαῆδ ἐν ᾿Αργινόσαις τῆς 
ἠπείρῳ ἐν τῷ ἀντιπέρας «τῆς “Μιτυλήνης. 
Πίπο ποέϊε ἔδεσε πιθάϊα ῥγοίθξιοβ. ρού- 
νοηϊῆὲ Ηδττηδίαηῖα, οοἰοοαῖαπ) ἴῃ 
ἴετγα σοητπεηῖς Αἴ καταντικρὺ Μη- 
ϑύμνης. Ηΐπο ἰρίταγ τιδηϊξοίξα πὰ ἐδ 
Ῥαϊο, νεῖθα Χεπορμποηῖθ πη οἢξ 
τοπίαηάα ἤξρο ἀντίον σῆς Μιτυλήνης, 

ααΐη ροξία5 πδοεατία δὰ Πιαπὶ Αὐρὶ- 
πυΐία ἀοουγαῖς ἀοῆρηδηάυτη. Νοη 
ζαιὶβ τεδὶς ἱρίταγ Μότὰβ δὰ ἢ.}. [ΐα ᾽ὰ- 
ἀἰοαῖς : “αυἱ αἰχίτ, Ατρίηυΐαβ ὁ τορίοης 
Τε(Ὁ] Πία8 εἶδ, ἰς σὰ δάάαϊ ὁ τὸ- 
βἰοπα υτθΐβ. αἰϊοα 8. ἰῃ 1νοίρο ἰηΐα- 
14 ἢιαβ εὔξ ἢ ϑ σοὶ ᾿η 8 Ἰοη 
Τιείρο μ᾽ υνεβ ἴῃ οοπείπθηις Αὐἶθῶ υτ- 
δ65 ορροῦτε οοηίρίοἰεθαηταγ, νοϊὰ- 
αἴ Το Μιίινίοπθ Αὐρίπυί, Με- 
τῆν πληδο Εαττηδίαβ, ϑωρογοῖς ἱρίταγ, 
οὐ αυεοτγάτων ρεουηοπιογία ιν [(οὔοὶ Μἃ- 
Ἰεὰ ς δίας ποὺ πάῦος Ὑ Πογά, ἐἰϊ. 4, 
δὶ ἐς Αἰποηίεπ θυ νον ομ- 
ρυκηβητι8 οἷ : οἱ ὥρμων ἐν τῇ Μαλίᾳ 
πρὸς βορίαν τῆς σόλεωε. ὍΝΙ πιοποῖ 
Ημάίοη, ἃ Βιγταῦοης ἀἰοὶ Μαλίαν, ἃ 
Ῥιο!επηδθο νοτο Μανίαν, ᾿Εχ νοτθΐ» νὸ- 
τὸ Χεπορθοητίδ, ἢ γοξὶς οχροπάβηζογ, 
ἢν πιρη!οίξπν, Μα δα τι ργουποηίου» 
τσὴ αὐτῆι ουτίρο πηι ἰπεοτοσάσηίεπι νογ- 
5» Βογοᾶπη {τυ πὰ (υὐς, σοηίτα ἰρί πὶ 
ἹΜιίενοποῖλ, υὐ Αὐβίπυνθο. ἰῃ ρων 
Δῆμ οοηίγα Μίκν ΠῚ {{π8ὸ ὁταης ἐστὶ 
τῇ Μαλέᾳ, ἱπγπίοηιο. Μαο (δὰ 

Ῥτοπιοητούίατα (δ πα8 [«εἰοὶ, Ζ, 

Ῥοιΐας. Ροΐξ, νεῖ ᾿πέτα Μαΐοαπιὶ ρτο- 
τηοηϊοτϊαπλ. ΝΌΠ πὶ ἰρσίταγ νου πα, 
ἴῃ Χεπορῃοηῖς ἀθυπάαις. Αἴάμε, εχ 
Ἰοοο Πιοάοτὶ Ρ. 41. αἰϊαίο ρᾶῖοι, ἀπιὶ-: 
4υδηλ ἀγῦδτη ΜΠ] οογα πὶ ̓ πία 88 
Τρϑοΐϊε πὶ βότουδ, ΘΌΤΙΡΟ ΤΟἰ ΠΠοδὲ ᾿πίογς 
οδάδητζες εἴ πονᾶπῃ οοηῖτὰ εὔδξ ἤΠιὰπὶ 
ἴῃ 1μοίδο, ἐπὶ τῆς ἀντιπέραν Λέσξυ, Δὰ 
Πονϑτη νοῖο ὉΠΡ6 ΠῚ μετιϊηο αὶ Ρτο- 
πηοπίοτι τη Μ αἰθα οὰτῃ ροτῖα, ααθ πὶ 
τηδηιοταὶ Πϊοάοταβ. (Οοπίγα ϑιγαῦο 
π᾿ Ἰοοο ἰδὶά. Ρ. αι. ροῆϊο, ἀιοβ πιθ- 
τηογαῖ ΜΊν 6 πδὲ Ροτίι8, ἃ Θγα τὰ ἴδρ- 

ο Κδπτιϊοπαίθτη, τηδρπὺπαπι οἵ Ῥτοΐαη-. 
ἄστη, πιο οἰδαίατη ς (αταὰς Πὶο εἰ δὰ 
Μαϊοαπὶ ρτοπιοητογίατη ἢτα5,) αἰτον 
τυ τηδτιἀϊοπαῖοπὶ: ἀηῖδ αἰγτυσηαυς, 
(πιοτϊἀϊεπὶ νεγ(5) ροϊιίαπι δβδ ἰηΐὰ- 
ἴδτιὶ ραύναπι ουτη ρᾶτῖθ ἉΓΌΪ8 ΜΊιν]6- 
π86. Απεϊααδην ὑτθοτα Ὑπαογάϊάες 
ἢ. 6. Πρηίβοαι, αὉϊ αἷῖ : περιορῥεσά- 
μενοι σὸ πρὸς νότον τἧς πόλεως, οἴ ἀιο5 
ΓΝ πιδπιογᾷϊ Πβ. ψο 8 : καὶ σοὺς 
φόρμες ἐπ᾿ ἀμφοτέροις τοῖς λιμέσιν ἔποι- 
ὥντο. Αἀάϊι : Μαϊεαπι. πᾶνίυτη ἃ- 
τοποπι οἱ ογαη γε 6 Αἰ θηΐ- 
ἐμ ῇῆθυ5, ναύφξαϑιοον «“λοίων. Οοπμίτα 
Θιίτᾶῦδο ἀς πιουϊάϊομδὶὶ ρότῖα : ὁ δὲ νό- 
σιος κλειφὸς τριήρεσι καὶ ναύφαϑιμον ναυσὶ 
πεντήκοντα. 864 ἰοτιαε σλοῖα σὰ ἢν 
ἀϊχὶς Ὑπυογάϊαάε5, πᾶνὶρὶα τοϊαπᾶξ 
ψεὶ πτοτοτουῖα νο αἷς ἰπι}}}ρὶ, Τοη- 
ξὰ5 Ραῆοτ. ἵ, Ρ. τ. ἀς Μίιν!επηᾷ : τῦό- 
λις μεγάλη-τεδιείλη σαι εὑρίστοις το καὶ 
κεκόσμηται γεφύραις ξιφοῦ καὶ λευκοῦ 
λίϑυ, νομείσεις ὁ πόλιν ὁρᾷν, ἀλλὰ νῆσον. 
Ἐκ “«άεηάϊς. 

ἀντίον τῆς Μισυλήνης. ῬΑ] Πγοτίὰ8 1]. 
1. Τραπα ραῖας νοῖῦα ἐπὶ στῇ Μαλέᾳ 
ἄκρᾳ ̓  Τεὰ γοξὶς ἀείοπαϊς Μογὰβ εἴ ἰη- 
τογργοίαταῦ ὁ γερίοηε 1 δὶ, εἰ φηϊάονε 
εα ῥαγίε, φια, εΠ Μαίεα ῥγονμομ ογἑνη, 
Οοατνα ἰάδςηι Νὴν ἀοξὶαβ. νοῦθα, αἰλδδ 
αποἰπὶβ ἱποϊ ἢ πλὰβ, Ἔχυϊαπε Ἰαθεῖ, 
τοδὶς τ πὰπὶ τόπο ὁχ Τὰ ρουιϊουϊθς 
Βὶς ἃ ΠΠΟτατ 5. τοροιῖτα οἵἵἷε νϊἀεπίατ, 
ΨΝεγυπίατηοη, πὸ αὐἱὰ ἀἰϊηπιι]εη), 
Τλιοάογα5. Αὐρίμυ αβ. ἰη α} 5 ἢτὰ5 οὔ δ 
τουτὶ ἷκε θεν ΜΗνίεμεη εἰ ΟἸριαθι οἵ 

864 
αἰδαπη ρτοιιοητοῦία πὶ ἰῇ πᾶσ Τὸ- 

ἰοῆς {ἰδ ποχας Ῥα]τηου 5, ουΪ ἃἴ- 
οηείτον ἊΝ οε ίηρ; Ἀα Ἰλισάον, Ρ. ὅλο, 
Ἑτρο ποπλξὴ νἱιἰοία τ οἱϊ, 
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ἐπιγενόμενον σολὺ καὶ βρονταὶ διεκώλυσαν τὴν ρμ 
ἐπὰν δὲ ἀνέογεν, ἅμιω τῇ ἡμέρᾳ. ἔπλει ἐπὶ τὰς ̓Αργινάσοίρ. «ἱ 

Οἱ δὲ ̓ Αϑηναῖοι ἀντανήγοντο ἐς τὸ σέλάγορ. τῷ εὐωνύμῳ, 29 ν᾽ 

παρατεταγμένοι ὧδε" ᾿Αριφοκράτης μὸν "τὸ εὐώνυμον 

ἔχων, ἡγεῖτο πεντεκαίδεκα. γαυσὶ,. μέτα. δὲ ταῦτα Διομέ- 
᾿δων᾿ ἑτέραις, πεντεκοώδεκα. ἐπετέτακτο δὲ. ̓Αρισοκράτει 

᾿μὲν᾽ Περικλῆς, Διομέδοντι δὲ Ἐρασινίδηςες παρὰ δὲ Διο- 

{ΠΗ ΠΟ Ὁ} 

γαυσί. “παρὼ 
ΠΡ ΣΌΣ ΝΟ ΌΌ ΞΥΥΣ 

ἰς ἐν 

ναῦρ. τ πρῖς 

«Ὧὦ7 ἝΝ ΝΠ} 

ΝῊ 28. ΗΝ ΕΝ νὰ ὅδ, 
: υδδὶ ὁ; ὑααςς ἰρίταν εἴ δ δον. 

τς ἢ ἀομεῖθα8 δοηνεηίθπίεῦ νετεῖς Τεδῆ- 
ὗ οἰανία, σὴ ἐέαβεβας οὐπιυυ ει, Μο- 

ΤΌΝ ἰηιεγργείαϊωγ, ῥήε ογίο. Αἵ ὃἂἱ 
Ῥτθοϊεγιηϊ τ πὶ οἰ ρῆπ τῶ ἡλίν Ηϊς οὐδ 
ἀυταπι οὐ Ἰη(οἸθηίεπι, ἐἰαπν Γευθδεὶα 
ὥμα τῇ ἡμέρᾳ, Ὦ. 6. σεν ῥγέρια ἱμρε, 
πίε "Μίε- ΟΥ̓́ΣΜ701. 1 πὶ ταῖϊοη δ πὶ τορὰ- 

-ἀΐαης, ϑῖο νϑίατὶ ἅμα τῇ ἡμέρᾳ Ἐχρεά, 
11. 1.2. σσηνδηϊθηϊ Θτδεδοταπι ἀαοὲβ 
οἴ ἀεϊθετᾶπι, {εὰ ἀσπιτι δ μ᾽ ἡλίῳ 
ἀνίσχοντι ὃ..3. ἀϊ ο Πα τη ρᾶγαης τη] ]]- 
ἴε8. Ζ. ὙΠεορτΐβ ὀδὲ γὰρ ὃ Ζεὺς ἐϑ᾽ 

εἰ ὕων α'άντας ἁνδάνει, ἔτ᾽ ̓᾿ἀνέχων. 
8. 29. ἐχόμεναι δὲ σῶν ταξ. ϑιερῃδ- 

Ὡῦ5 οουϊοῖς ἐχόμεναι δὲ αἱ τῶν ταξ. 
ξ. γ21. Οὕτω δ᾽ ἐτώχϑησαν. Αοἴδπι 

ἱρίδτηη οαπάεπι ἀείοτ ας Χεπορθοι 
εἰ Τϊοάοτα χιϊὶ. ο8. προ ἰπ αἰϊὰ τὸ 
"ἀϊοτόραης, ααοὰ ν᾽ τα δα ὙΥ ΘβΈΙη- 
ξὶο δά {ΠΠὰπὶ Ἰοοατη Ρ. ὅζ2:1:. [εὰ ἴῃ τὰ- 
τοπί 5 ἴῃ ἀἰνουῦία αθθαηῖ, εἰ Ὠϊοάοτὶ 

ααϊάδιη ταιίοπμθβ παῖαγα Ἰοοοταπὶ εἴ 
. ἤτα5 Δρρτοῦδαῖ. ΑἸ πο Ὲ8 [ἃ πᾶναβ 
ἴὰα5 ἐπὶ μῖξς ἰ. ε. ΠΡ Ϊα5 Ἰαχία ἴῈ ἴπ 
Ἰπεα σοητίπαα οοἰϊοσανεταπί, αὐ ἰπ- 

᾿ (145. Ατρίπαΐα5. δοὶς (μα οοτηρ εέϊε- 
ΤΕΏΤΟΓ ;- 400 ἕαξὶο δοίθγα (δι ἸΟῊ - 
βἰτηο ἔραῖίο εχιθηάεσαητ, Θυοά 

- οποϊυίατατῃ οὐαὶ ῆι. 

. τὴν φάλαγγα διέταξε. 

θεν "οἷ" Σάμιοι, δέκω ναυσὶν ἐπὶ μιᾶς τεραγμέναν 
ἐσρατήγει δὲ αυτῶν Σάμιος; ὀνόμανί Ἱππεύς" ἐχόμεναι δὲ 
τῶν ἐδ νρδμάρν δέκα, ὸ αὐταὶ ἐπὶ μιᾶς. ἐπὶ δὲ ταύταις 

μι τῶν" ναίων τρεῖς, κρὴ εἴ τινες ἄλλαι ἦσαν ξυμμαχί- 

δες." τὸ δὲ "δεξιὸν κέρας Πρωτόμαυχος: εἶχε, τἈοδ ντώρόρ ἢ ἐς ΗΒ 
δι αὐτὸν Θρασύλος ἑτέραις α πεντεκαίδεκα. 

“ἐπετέτακτο δὲ Πρωτομάχῳ μὲν. "Λυσίας, ἔχων τὰς ἴσας 

δὲ ̓ Αριφογένης.. ᾿ Οὕτω - οκτντνσς ἠᾷ 
π᾿ ι] 

οὰπὶ τοοεδιώμίδαι! ΜΉΡΗΝ [ἷ5. ὃ- 
αυάτο ηἰτηΐβ ἰσπβάτη πο ροϑεπε, ἀϊ- 
“νὴ 8. πανὶθυβ δοίθπὶ ἰπίξγιεγα οοδδϊί 
Ταπῖ, τὰ ἂξ ΑἸΠδηΙ δ α5. ἱρῆβ᾽ φαϊ- 
ἄδπι ᾿ἰσέγει γὲγ δοίεπι ΠΟΙ τη ε τὰ - 
εδίόπα ἰη Ὁ] Γαὰ ἐπ ἰπτογγαρίαπι ρεγνθῃὶ 
(διεκσλξν) δὲ “ἃ Ἰδίεγε οἰγοαπηνεδεϊς 
τοτρᾶ δἀογὶ Ποβίαπι  {περεπλδν) ς 
οοηϊγά Ποίῖο5 μὲ ᾿ἴπεαπι δοπείπ δι 
Αἰποηϊδηαπιν δανίυτη πὶ ρετνα- 
ἄἀεῖς εἰ ἃ τΈΓρῸ 'δάοτιτὶ ροϊεγαπε : τῆς- 
ἀΐατῃ δ  πΊ θαγάτη ρδιῖθην πο αὔδα ᾿ἢ - 
{}80 Βεπιαθαηῖ, Οοπιτὰ Χέπορμοη 

- ρος 1 Ἀοεἀερηπιοηϊοτα τι ἀπ οἰβ ἢος 
ἀἰθυογό ν᾽ ἀδίατ, αὐ πᾶνεδ πο ἴῃ ὑπᾶ 
εἰ οοπεϊηδ δεῖς σοπίτα ποϊετὰ {εὰ 

- ἀἰνηαϑ ἴῃ ἀυδ9. ρατίος οοἸ]οξᾶτοϊ διὼ 
σὸ βέλτιον πλεῖν Σ δας τησπιϊοπεῖι 
᾿ηΓαϊάτατη ἴῃ δοῖδ πανὶ απὶ Ατισαγα πα 

δε τ ῃϊ, υτὶ 
ἦᾶτπι αἰχὶ, τατίομεβ Πιοάουὶ τευ ς 
οὐτπὶ παίυγα᾽ Ἰοσογα πὶ σοηρταξτια νἱ- 
ἀεηίαγ. εϊπάς ἴῃ ἥγαθηάα δοῖὲ εἴ 

- σοτγηϊθαβ Ὁταϊπαπαϊς ετἰατὰ σοπίδητις 
Ῥιοάοταβ, ᾿ενῖτεῦ τἄτηεὴ φοτγαρτυβ. 
Αἷτ δηΐπι : τοῦ μὲν δεξίῳ κέρατος Θρά- 
συλλος ἡγξιτὸ καὶ Περικλῆς----συμπαςέ- 
λαᾶξε δὲ καὶ Θηραμένην εἰς πὸ δεξιὸν κέ- 
'ρας--- ποὺς δ᾽ ἄλλες φρωτηγὸς σταρ᾿ ὅλην 

Οοπίτα ἰερετ- 
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ἵνα μὴ διέκπλουν διδόϊεν᾽ χέρον γὼρ ἔπλεον. Αἱ δὲ τῶν 
Λακεδαιμονίων ἀντιτετωγμέναι ἦσαν ἅπασαι ἐπὶ μιᾶς, 

ὡς τρὸς διέκπλεν καὶ τερίπλεν ταρεσκευωσμέναι, διὼ 
82 τὸ βέλτιον λέν. εἶχε δὲ τὸ δεξιὸν κέρας Καλλικρατί- 

δας. Ἕρμων δὲ Μεγαρεὺς, ὁ τῷ Καλλικρατίδω κυδεῤ- 
νῶν, εἶπε τυρὸς αὑτὸν, ὅτι εἴη κωλῶς ἔχον ἀποπλεῦσαι" 

(αἱ γὰρ τριήρεις τῶν ᾿Αϑηναίων τοολλῳ τλέονες ἦσαν") 

Καλλικρατίδας δὲ εἶπεν, ὅτε ἡ Σπάρτη ἐδὲν μὴ κάκιον 

οἰκμεῖται, αὑτῷ ἀποθανόντος" φεύγειν δὲ αἰορρὸν εἶναι, 
Γ᾿ 

ἄσπι εἢ : ἡγεῖσο, καὶ τῷ εὐωνύμε ΥΤερι- 
κλῆς. άϊε αυϊάστῃ αἰ Πξηίατη νὰ]- 
βαΐξε ἰθξιϊοηἶβ ἃ Χεηορδοηῖε δ εἶε- 

ς ἥπρ ; [δἀ επτεπάδλθοηϊι ᾿ΐ πο οοηῆ- 
ἀεῦδς ; δαάάᾶϊε δηὶπῇ : τηοάο αγηόο {ογὴρῤ- 
ΖογἐΣ ἦγ ογρθελδως σολ σφ Ύμογἐρι ΕἾ σο δ} - 
γεμΐ, Αἴ οοπρταθηῖΐ ἴπ τα ᾿ρία υδὶ- 
4υς, ἀϊογεραπε ἴῃ γϑιϊοηΐθ8 τ τὰ, 
Ῥτγροίεγεα νυ ραΐα ἰθξιῖο ρυρπᾶὶ οαπὶ 
ἱρίο Ῥιοάογο, φὰϊ Οα!ογαι θυ ἰῃ 
ἀεχίτο σογπὰ οοΟἸ]οσδίατη Ῥεγὶο  β πᾶ- 
νεῖ δάοια8 Ὠεοῆ δ ἰθίψας οσουθα- 
ΜΠ{ὸ ἀϊοίτατ, ἤδααδ Ῥεείο!οβ ἀθθυῖς ἴῃ 
ἢπίβιο σοῦαὰ πανία τη Αἰοάταπη δά- 
εὔἴς, ΝΠ δάεο ἀυδίταιὶο εῆξ ροιο 
ἀδ νἱτὶο νυ]ραῖεο ᾿ς ξεϊοη 8, εἰ οοηίξη- 
ἴα Χοπορῃοπιεῖβ οαπὶ Ὠίοάοτο. Εδο- 
τἶιι9. δἀπγοπυῖς ἰάδπι νἱγ ἀοξλι5. Ρ. 
όο2. Χοπορμποηΐετῃ δἰϊὰπιὶ ἀπηυτ οἱ 
Ἀτοποηῖεπ, ΟΠ] α πὶ ποτηρς, δ ἢρπᾶ- 
16, ταῦ5 ἃ Οοηομς εὐ Ομ ογαιίἀα 
ξεπιῖ8 : Ιοάοτγιβ επὶπὶ δὰ Απιϊρθηθηι 
εἰ ΟἸγπιρ. 93. 2. τοί, Οὐοπίτα 
ϑοβοι! αῆςβ δὰ Ατιβορῃ, ἤδηδ5 νοτία 
33. ΡῬυκηδτη δὰ Αὐρὶπυΐαβ δὰ Απιίρο- 
ποτὰ τοΐογί, ᾳὰθὸ δὶ ἀτοποηίοτη (δ |}}- 
ἅτ ρΡοχιί ποῖ, ἃηη0 Ροϊεοτγίογοη. Ηφοο 
Ῥεης δηποίανὶς ΝΥ οὐδ! ηρίι8. 

8,32, “Ἕρμων δὲ Μεγ. ϑίερῃ, Ἕρ- 
μων δὲ καὶ Μιγ. Ἑοάστι Ηεηίοπα ρὰ- 
Ῥογηδίοτε υΓ8 ἀεϊηάς ἔα Τγίαπάοτ, 
ἰοῆδηϊς Ἰεπιοίποης οοπίτα Ατῆο- 
ογαίεπι Ρ. ὅ91. ἹἙρμώνα σὸν κυβιερνή- 
σὴν, τὸν μισὰ Λυσάνδρου λαθόντα φπριή- 
ρῶς διακοσίας ὅε᾽ ἐν Αἰγὸς ποσωμοῖς ἠτυ- 

ἤσαμαν ἡμιδις, σιρυψάντων Λακεδαιμο.. 
γίων καὶ κιλευόντων σοιήσασϑαι πολίτην, 
ἀποκρίνασθαι, αὐτοῖς (στοὺς Μεγαῤίας) 
ὅτ, ὅσαν αὐτὸς ἴδωσι σπαρτιάτην αὐτὸν 
πιποιημένους, τότε καὶ αὐσοὶ Μεγαρέα 
“οἰήσονται, Θυοζηοῦο ἱρίτων Μοράγουβ 
ίς δηῖς ρυβηδ δὰ “Ζοβ ροίδπιοβ 

ἀϊοϊταγ ὃ ΘοΙΠσθὶ αξ οἴνοπι ἴδ ρεῆδγας 
Μεραγεηΐδτῃ, δῖ 7805 οἰνὶ ται ἀδπίαυσ 
οοηίεσαϊ σοηδίῃ8 οὐξ δαϊαναηις {γίδη- 
ἄτο, Οδεῖεγαπι Οἴοφετο Οβῆο. ἱ. 24. ἀς 
δὰ τε ἥσ: ““ΘοΠ ΠΟ ποὴ Ρᾶτγυϊτ δου πὶ, 
«αὶ οἰαθξηι Ὁ Ατρίπυῆβ τοπιονεηάδγη 
Ὧδο ουπλὶ ΑἸμΘπΙ θη ἤθυ5 αἰπιισαπάμπι 
Ῥαϊαθαητ, Θυΐθὰβ {Π6 τοροπάεθαϊ, 
1ιοεάἀφοπηοηΐοϑ οἱαὔδ 118 αν ἃ αἰαὶ 
Ρᾶτατγε ροῖδ, (ὰ ἔαροτα ἄπο (αὖ ἀεάξ- 
σοῖς ποη ροῖρ." ϑεηίαπῃ πο νοῦ 
ἐχρτοῆϊε Οἴσεγο. Ῥϑυΐϊο }1τὸγ Ρ] αἵατ- 
οὔ. Ρεϊορίά. ο. 2. υδὶ ἁγαίρίσοτα 
ΟΠ ογαιτιάϑο πχοτίο πη γα ϊχ ς, αἷς, 
εχ νἱξλῖτα, {ΠΠαπὶ νοτο τεροπάϊῆξ μὴ 
σαρ᾿ ἵνα εἶναι τὰν Σπάρταν. Ἠετταο- 
ποὸπὶ ἐγγραφέντα ἐς στὴν πολιτείαν τῶν 
Μεγαρέων οὐπὶ Αὐδηὶς ταίριος [γ- 
ἴᾳπάτι μΒαῦοι Ραυΐδηΐαβ χ. Ρ. 810. Πίο- 
ἄοτγιβ ἀϊξζαπη Δ] ]]Ἰογαιϊίάθο ἥς παγγαῖ: 
ὅτι σελευτήσας ὠδὲν ἀδοξότερον «ποιήσει 
σὴν Σπάρσην, ῬΙ]αἰάτοΠ5 ἴῃ Γἀσοηϊ- 
οἱβ Αρορδῖ. Ρ. 832. οὐ σαρ᾽ ἕνα σὰν 
Σπάρταν ἀποθανόντος γάρ μὰ ἀδὲν ἡ 
πατρὶς ἐλασ]ωϑήσεται. 

καλῶς ἔχον. ἙὰΔά, νοεῖς, καλῶς ἔχων, 
νἱεοίς : Ῥ)αϊατο 5 Ἄρορβι. Ιοοῃ, 
οχῃϊυειῖ καλῶς ἔχεοιτετοτλείως εἰσίν, 

ἀδὲν μὴ κάκιον, ἘΔΙΓα πὶ οὔ, ποπ 
ἀυθιταὶβ. οι, ὠδὲν μὲν κάκιον: 
φεύγειν δὲ οίρ, Ῥ, Α. Ἡοίβις.] 

εἶσαι. Ἰοδιοηθπι τηδγρὶ ΠΆ] τὰ 
ϑίορῃ. ργροίοσθη ἀὰ πὶ ρατανὶ νυ]ρατὶ 
οἰκιδισαι. ῬΙΟΛΆτΟ 8 }. 1. ἀϊδτα τη νἱτὶ 
τοί ἢσ: σί σοῦτο, ἀλλὰ φιύψειν 
αἰσχρὸν καὶ βλαζιρὸν τῇ Σπάρσῃ. μένοντα 
δὶ ἢ ἀποθανεῖν ἢ νικᾷν εγνα οί ἃ Ογτορ. 
ἡ". 1.2. πόλοις νομίμως οἰκήσοιαν, ϑεὰ 
δος ἰη Ἰοοο μὴ ἱπιτυίατη οὐδ ταὶ νἱ- 
ἀοίαγ ἃ ᾿ἰθγαιῖο ; (οὐκ οαὶ πὶ ὀδὲν κώ-. 
κιον, 8. 
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ἔδωὰ Μετὼ δὲ ταῦτα ἐναυμάχησαν χρόνον. πολὺν, πρῶ- 33 
τον πανία ἀϑρόαι, ἔπειτα δὲ διεσκεδασμέναι. ἐπεὶ δὲ Καλ- 

τίδας τε, ἐμξαλέσης τῆς νεὼς, ἀποπεσὼν ἐς τὴν 

δυιφόννμ ἠφανίοϑη, Πρωτόμοχός τε να οἱ μετ᾽ αὐτῷ τῷ 
δεξιῷ τὸ εὐώνυμον ἐνίκησαν" ἐντεῦϑεν φυγὴ τῶν Πελοπον- 34 
γησίων ἐγένετο ἐς Χίον, λείξων δὲ καὶ ἐς Φώκαιαν. οἱ ὃ 

᾿Αϑηναῖοι πάλιν ἐς τὰς ᾿Αργινέσας κατέπλευσαν. ἀπώ- 35 
λοντο δὲ τῶν μὲν ̓ Αϑηναίων γήες πέντε καὶ εἴκοσιν αὑτοῖς 
ἀνδράσιν, ἐκτὸς ὀλίγων, Ὦ πρὸς τὴν γῆν τροσενεχι)έντων" 

τῶν ἢ Πελοποννησίων, Λακωνικαὴ μὲν ἐννέω, πασῶν σῶν 
δέκα" τῶν δι ἄλλων ξυμμάχων πλείους, ἢ ἐξήκωντα. 
ἜἜδοξε δὲ καὶ τοῖς τῶν ᾿Αϑηναίων φρατηγόις, ἕξ μὲν καὶ 36 
τεπαράκοντα ναυσὶ Θηρωμένην τε Κὶ ἢ Θρασύδελον, τριηράρ- 

χες ὄντας, καὶ τῶν ταξιάρχων τινὰς σλεῖν ἐπὶ τὰς κατώ- 

δεδυκυίας ναῦς κα τὸς ἐπ᾽ αὑτῶν ἀνθϑρώπες" ταῖς δὲ ἄλ- 

λῴις ἐπὶ τὰς μετ᾽ ᾿Ἑτεονίκα τῇ Μιτυλήνη ἐφορμόσας. 
ταῦτα δὲ βελομένες “σοιῶν, ἄνεμος καὶ χειμὼν αὐτὰς 

διεκώλυσε, μέγως γενόμενος. τρόπαμον δὲ φήσαντες αὑτῷ, 

8,.33. ἐναυμάχησαν. Ὠϊοάοχιϑ ΧΙ. 
οϑ. το. (οτὶ δὶς, αὐτὶ πηαὰς τηᾷχὶπγᾶ 
οὐπὰ νἱ ρυρῃαίαπι οἢδ, ἀίψας πο 
ἱρίατη. Ῥαρπαπη πᾶνα]οπὶ ΟὉ παπιδ- 
τασμι πᾶνίαχη τη χίτηϑη ἕο, αὐτᾶπῃ 
᾿Οτοὶ οαπὶ Οτοοοὶβ ἀπησᾶτη οοπίε- 
τα οτίηϊ, 

ἐμξδαλώσης τῆς νεώς. Ὠϊοάοτιυβ α. 
99. τγαᾶϊς, (δ! ογατίάατη, ροϊξαιᾶπα 
οὐπὶ ἱπιρεῖα ἴῃ πᾶνεπὶ ἴγῆδο ρτθεῖο- 
τὴβ ἱπου συγ δε δατηηὰς ἀεπγεγῆθει, 
ῖαας ἢγα τΕΓ πΟΠΠὉ}]85 αἰϊα5 Ὠοδὶ- 
Ὅτ πᾶνεβ, ἀετεγίβ τε πλῖβ, δά ρυρτιδπι 
ἐπατι!ε58 τεἀάϊά ἔξει, δὰ ἐχιίγεσηυτῃ Ρε- 
ΤΟΙ 5. πανοτη νἱοϊθηΐο τοῖσι ἱπηρεῖα 
δάἀοτίατῃ πη τἰβ ψαΪ ποτὶ θὰ οοηξοξὶα πα 
Ρτοοϊάϊῆξ.. 

8. 34. Φώχαιαν. Ὠϊοάοτα 1.1]. τα- 
Ροηϊξ δρῶς αυδ εἢ πίττα Ρῶο- 
Οδδδο. 

8. 3.5. πέντε καὶ εἴκοσιν. Ἐυππάεπι 
παπηεγαπι ποῖδὲ ἐρίε ιοάοτιβ. ϑ8εὰ 
Ἰηΐῖτα 6. 7. 8. 32. Ευτνρτοϊεταυβ ἄυο- 

ἀεοίτῃ ρεη δ ἀϊοῖς, Αἀ πυπς ἀϊβξη- 
[πὸ οοτηροιδπάυτῃ περᾶς Μοσὰβ [υξ- 
Βοετς, ἢ 4}5 ἔοτία ΡῈ. Πᾶ8 ἀποάεοϊπι 
τἀπτα πη Αἰιϊοαβ πᾶνοβ. ἴθι! Πραι, Γεὰ 
ΡΕΓ {Π|ὰ8 χχν, Αἰ ρας, ρᾶττὶπι 
(οοἶα5. ΝῚ ΓΔΠΪΟΥ, τεβ σοπηιροηὶ Ροιεᾷ 
τα, αὐ ατυδβ., πᾶνθβ φυάστη οπγῃΐπο 
χχν. με ἔξ, [εὰ ἐχ Ὦϊθ τἀπίατῃ χὶΐ, 
δι 5 εἶξε πα ουτῃ πδυτῖβ. Ναπι 
ποὴ τηοάο ποῆγο ἰοοο αυϊάδτῃ δε. 
ἴῃ Ἰἰτῖα8 δπδίαε ἀϊοαπτατγ, [εὰ εἰ ς. 7. 
8. 3.5, οαἴα {εγναῖὶ εξ Ποπ πῸ}}}. Νες 
ἃ νεῖὸ Δ Ποττεῖ, ἴῃ 'ρίο ῥτοῖίο πᾶνὶ- 
ἘΠῚ ποηπ ἀγάγῃ ἔγαξϊαγατη πϑαῖᾶ8 
Ἔχοερίοβ εβς 80 Δ}}}5 παν!θα5. 

πλείως ἢ ἑξήκοντα. Οἵ, ἱπῖτα α. 
δ. χό. υἱοὶ ἰΙχχ. ρεγ εξ ἀϊουπίατγ. τὰ 
Ἰϑϊοάοταβ χῖϊϊ. τοῦ. Ὠαπηεγαῖ ἰχχνῖ!. 

8. 16. ἕξ μὲν καὶ τετα. Ἱμεοποϊανίαβ, 
Ῥτοῦθδπίς Μοτο, Ἰεξεπάμππι σεηίεϊ ἕσ'- 
τὰ μὲν καὶ σε. ααρπίατα Πὶς πυπηογαα 
Ὀϊς οὐουτταϊ Ο. 7. 8. 17 εἴ 32. 

μετ᾽ '᾽"Ἐσεονίκν. Ψιά, 8. 26. 
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οαγπνέκοι 87 ηὐλίζονττο. Τῷ δὲ Ἐτεονίκῷῳ ὁ ὑπηρετικὸς κέλης στάντα 

ὁ εὐδτα ἐξήγγειλε τὰ «περὶ τὴν ναυμαχίαν. ὁ δὲ αὑτὸν ττάλιν ἐξέ- 
πέμψεν, εἰπὼν τοῖς ἐνξᾶσι, σιωπὴ ἐκπλεῖν, καὶ μηδενὶ 

διαλέγεοδαι, παραχρήμα δὲ αὖϑις λῶν ἐς τὸ ἑωυτῶν 

φρατόπεδον ἐςεφανωμένες »κ βοῶντας, ὅτι Καλλικρατίδας 

νενίκηκε ναυμαχῶν, καὶ ὅτι αἵ τῶν ̓ Αϑηνάίων νῆες ἀπολώ- 

838λάσιν ἅπασα!.. Καὶ οἱ μὲν ταῦτ᾽ ἐποίαν' αὐτὸς δ᾽, 

ἐπειδὴ ἐκέϊνοι κατέπλεον, ἔϑυς τὰ εὐωγγέλια, μὰ "τοῖς 

σρατιώταις παρήγ[εἰλε δειπνοποιεῖαθαι, κρὸὴ τὸὶς ἐμοπόροις, 

τῶ ὦ χρήματα. σιωπῇ ἐνθεμένες ἐ ἐς τὰ λοῖω ἀποπλεῖν ἐς 

ἐπε ὦ ερδίον; (ν δὲ τὸ τγεῦμα ὅριον) κα ὶὶ τὰς τριήρεις τὴν ταϊίσην. 

τς αὐτὸς δὲ τὸ ταεζὸν ἀ ἀπῆγεν ἐς τὴν Μήθυμναν; τὸ ̓σεατόπε- 

80 δὸν ἐ ἐμπρήσας. Κόνων δὲ κωϑελκύσας τὰς ναῦς, ἐπεὶ οἱ 

τε πολέμιοι ἀποδεδράκεσαν, Κρὴ ὁ ἄνεμος εὐδιοάτερος ἦ ἥν, 

ἀπαντήσας τοὶς ᾿Αϑηναίοις ἤδη ἃ ἀνηγ μένοις ἐκ τῶν. ̓ Ἄργι- 

«ονϑσῶν, ἔφρασε τὰ περὶ τὰ Ἐτεονίκε. οἱ δὲ ᾿Αϑηναϊοι 

“κατέπλευσαν ἐς τὴν Μιτυλήνην, ἐκῶϑεν δὲ ἐπανήχϑησαν 

“ἐς τὴν Χίον" κφὶ ὀδὲν διαπραξάμενοι, ἀπέπλευσαν ἐπὶ 
Σάμε... 

ΚΕΦ. Ζ. Ἰϑ ΩΝ 

ΟἹ δ ἐν οἴκῳ τότες μὲν τὸς φρατηγὸς ἔπαυσαν, 
“πλὴν Κόνωνος" τρὸς ἢ τὅτῳ εἴλοντο ᾿Αδείμαντον, γα τρίτον 

Φιλοκλέω. Τῶν δὲ ναυμαχησάντων ςρατηγῶν Πρωτόμα- 

ᾷ, 27, ὁ δὴ αὐτὸν πάλιν. Ἑοάεπι 
ἣϑρϑρ οἴδάοπι αἰ) πγυϊανίε Ακοὔ αι 
ν, 3.1 
Δλῶνεα,. Ῥοϊγθδηυβ ἱ, 44. δάἀδίθοι 

“αἰωνίξονται, νίκην ἀγγέλλοντα, ἥκοιν 
εἴο, το αυι νεγυοιοδυ ἴογο γοροι τ, 

ᾧ.. 18, τὰς τριίήριε. Νοη οἱ αυοά 
συπὶ δίορπαπο Γυ ριοσπλὰγ ὁχοί δ 
νοιδυ πὶ ἈΠαυοά ἠδπὶ τοροιὶ ἀοθει 
ἀσοπλιῖν ἐξ Χίον, Ῥιὸ Μειπυπιπα πὸ- 
τηΐπαι Ῥ οάοτια ὁ, 100, σὴν Πυῤῥαίων 
πόλων σύμμαχον ὕσαν, 

“ 
᾿ς 

8.. 30. εὐδιαίτιρος, Ἐάά, νοῖε, εὐδι- 
αἴριτος, νἰτίοίο, 

8..κν ἔσαυσαν, 801}, αἂὐ δὰ ολυίαμν 
ἀϊοεμάδ) ἀοιπα τη τοάϊτοηὶ, αυοὰ 
πδ τ 05 οἵ ἰπτουφξϊοβ ἴῃ ργοθ]ο πὸπ 
τυ ΗΠ ας ἂρ Τορειϊν ἴδηις. νἱὰ, ]ο- 
ἄν, χὶΐ, τοὺ, φυὶ Δαϊπλαητιίηλ ποῖα 
πουλῖηδῖ οὺπὶ ΓΙ] ΟΟἿ ον 
ΓΔ ορμαμο, αὶ (αι, Ἀδηδῷ 

Ἰη!οηρίαπι, ἀγοποπῖς ΟἉΠἘἶὰ Τὰ Ὁ Εἰο- 
τστη ἰοηεοΐα οἀϊάϊς, ἀὰσε 5. ΠῸ8. Πλὶ ρ- 
ταιυ5, Διπεοηϊοη αι. οὐΐιη, ἃὉ δο- 
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χος μὲν κοὶ ̓Αριφογένης οὐκ ἀπῆλϑον ἐς ̓Αϑήνας" τῶν ὃ 2 
ἕξ καταπλευσάντων, ἹΤερικιλέες, κφὴ Διομέδοντος, ἡ Λυ- 
σίε, κοὶ ᾿Αρισοκράτες, κϑὴ Θρασύλε, καὶ ἜἘρασινίδου: 

᾿Αρχέδημος ,----τότε προεξηκὼς 

ουΐαιοτίθι.8 ΔοσθηἋα πὶ ἱπ 608 τηϊτἰρᾶτα 
σοπᾶτατ, εοίααα αὐ ρεσοδῖο ἱβποίοδηϊ, 
τορᾶϊῖ νοτία 710 εἴ {ε4ᾳ. υδὶ ϑομοιία 

τηοποπηῖ, ασυδίαον Ἔθαρ Ηἶε ὑἡπαϊοίι τι, 
ἴεχ τηοτίς πχυϊταῖοβ ἐξ, Πεϊηάς δά 
ψεγίατη 1226. ἰσμρισο γν ἰηξε!!- 
(6 αἷτ ροεῖᾶ : εὐδαίμων ἄρ᾽ ἦν, εἰ κάςσρα- 
φήγησέν γε μετ’ ᾿Ἐρασινήδου, Βοθο α 
δηποίδηϊ, πὰ πο οὐπὶ ΤἬγαίυ }]ο, Ρετὶ- 
οἷε, Ατποογαίῖο εἰ Ἰϑϊοτηδάοπις ποτα 
τηυϊτατατα αἰ πε, δυξῖογε ΡΗιοοἤοτο. 
ὧτός και οἱ ὑπομείναντες. Ῥοίζεδ: Δη- 
μμήτριος δέ φησι περιαϊότερον σι γενέσϑαι 
σῷ Ἐρασινίδῃ, τὸ καὶ κλοπῆς κατηγορη- 
ϑῆναι σῶν περὶ Ἑλλήσσοντον, Ἐκ “1ἀ- 
«ἰενἀϊς.} τ 

οὐκ ἀπῆλθον. ΗἰΪ ἄπο επὶπὶ φυδη- 
ϑέντες σὴν ὀργὴν τοῦ «λήϑους ἔφυγον. 
ϑεἀ τεϊ αὶ (εχ οὐπὶ τηᾶρηδ πανί θτα 
Ρᾶτιε τονογίθγαπῖ, μᾶς ἴρὲ Πλδχὶ ΠΊΕ 
ἀπάπξιϊ, ἔογε, αὐ ἃ παυτῖβ ἰῃ ἡπαϊοὶο 
Τα] ενατὶ ρεγοα τη ἱπιπηΐηθπβ εθα- 

Πὶοά, 1.1. Ζ. Ατομπεῆγαζαβ 
δηἴε Ραρπατα οδίεγας ΜΊτν ἐπ ; ροδ 
Ῥυρηᾶτη ἀποάεοϊαν τηοάο πᾶνεβ Α- 
ποπᾶβ5 ζαϊνο πὶ τοανοσίεθ, ἀυδϊογα 
1 γῆα Ρ. γοι. εἀ. Ἀεὶῆκο. 8. 

8. 2. [Αρχέδημος:---- Δεκελείας ἐπίμε- 
μενος. Τ᾿ οοὰπι Πὰποὸ νἱκὶοἴα τα εἰ 18- 

οαποίατῃ εὔξ, ἰαπὶ ἀηΐεα τηοηυΐ: ἃ0- 
Ὁδάδηϊ παηο ρ᾽υγὰ ἀγρατηεηῖα. Τεσο- 
Ἰεῖα ἃ [οφάφτηοη δ ἀπὰς ἰοηθθαίΐατς 
“Ὡυίαυδηη επὶπὶ τοὶ ξῖαπι ἑα εξ ἀἰϊχὶς 
Χεπορῆοη. Θιαυοπηοάο ἱρίτογ σατγαᾶγη 
εἰ ρεγεγε ροζαϊς Ατομεάετηυβ ἢ ἢς 
Ῥεοεϊεῖα εἰ γεθὰβ σοῖβ πῖον ρΡυρπᾶτη 
δὰ Αὐρίπαίαβ εἰ Τα αδητῖα ̓ γοεὶϊϊα γεροσὶ 
αὐεξράδλτη δηποίδία ἴῃ β΄. ΠΟΙ 5 δὰ Α- 
τ πορῃδηῖβ Ἀδηᾶβ νετγία 1 σϑο. αἰιδθ, 
ηυοπίᾶπι δἀ Βάεπη Χεπορῃοητὶβ εῆϊ- 
τοληάδτη Ρεγίϊμεγα νἱἀθηταγ, ἀρρο- 
Ὡδπι. Βαϊ ροεῖὰ ἕαθαἸατ δπαγυπι 
ΟἸγπιρίαάϊβ 93. δῆποὸ 3. (αἶα ἂγ- 
'ὁἤοηιςο, Αἰῃεηΐβ, πατὶπι ροίὲ ρα ρπᾶπι 
δὰ Ατρίπυίαβ. [πὸ ἤπε ρᾶοςπι ἀϊπτοτ- 
Ὥδιη τοὶ Ργδοδῖογ ροεξία, δήάθηβ: 
“Κλεοφῶν δὲ μα χίσϑω, κᾷλλος ὁ βελόμε- 
νὸς φούτων τυατρίοις ἐν ἀρούραις. ὉΪ 
ΟἸεορῃοπίθπη, ἃς Ρεγοστίπατη, εἴ ρᾶ- 
οἷβ σοπαϊτοηϊ θ5 Ἔτη ρεῦ ΘΟ ἰτοητεπη, 
τταάμποῖς. ϑομοῖία νετὸ ἰΐὰ {γαάυηϊ, 
Ἰαυάδια Ατδοιοὶὶο αὐξιοτίαῖε : [8οε- 

- ἐν ̓ Αϑήναις νὰ τῆς Δε- 

ἀφοπιοηΐοβ ροῖ οἰδάεπ), δά Ατρίηυα8 
δοσερίαμηι, ἀγομοηῖς Ομ  ΐα, νο ας 
ουπὶ ΑἸΠδηἰ πῆ θ5 ρδοϊοὶ, εἰ Πᾶς 
οὐπάϊεϊοιεβ ρϑοῖς οὐτυ ἔε, αὐ Ῥεοε- 
Ἰείατη ἱρηϊ, τοὶ πηαθγθης, δίηυθ. ὑΐγδε- 
486 ρᾶγῖεβ δητίαυ β ροεΠουΐθυ5 86- 
φυϊείφεγεης. Οοπίγα ΟἸεορῃοηίοπ 6- 
Ὀηυτα εὐ τπόγᾶσα ἱπάατα πη ἱπ οοποί- 
οὔ ρῥγοά πε δίᾳυς ΔΗ γπιδῆδξ, ἴς ἤθη 
φοποοβθτατῃ εξ, αὐ αἰίατη δοοίρετεὶ 
Ῥορυ ὰβ ρᾶσεπι, πἰ ἢ υἐ 1 ,δοοάεοτηοηϊ! 
ΟΠΊΠ65 οἰν ταῖ65, ἱπηροτῖο ἴθ (δ76ο- 
185, Ἰἰθεγαβ. τε ηφυσγεηῖς; δίαυς ἰϊδ 
δ᾽)β επιεητίατη ἱπ οοποίοης οδτϊπα- 
ἰἴε. ΝΒ ἀς ἰοκαιίοπς μᾶο Χοηο- 
Ρῆοη, πεὸ ΟὈἾΕΓ αυϊάετη Ὠαθεῖ : 
ΟἸεορμοηίΐεπι νετο ᾿ρία πὶ ἠοτηϊηδὶ ἴῃ 
Βης Ἰἰδτὶ ρεϊπιὶ. Εὐπάδτη δηΐεᾶ εἴτ 
Ῥοιὶ νἱξϊοτίατῃ δὰ ΟγΥχίουγῃ δίαυς ἰτε- 
τατη δὰ Ογποῆεμηα Γιδοεάθοσηοη 8, 
Ρᾶοεπι ρετεηεῖθα5, ΟὈΒ εἰῆξ, εχ Ὠϊο- 
ἄοτο εἰ ϑοδοϊϊαῆε Ἐπτγιρὶἀϊβ δά Οτὸ- 
ἄξῃ δηποίανιτ Ραϊπιοτῖαβ, Οοοἰα5 ἕαὶς 
ἃ τηρίητα γταπηΐβ, αἴ πιοπὰΐϊ δὰ Χε- 
πορῃοηῖεσῃ. ὕει ρΡετγερτίπυτῃ, Ἰοαθᾶ- 
στη οἵ δτηδιτἰοία τη Πποιηΐπετα τἰάεὶ 
εὐπὶ Ατἱδπορῃ. νεγία ὅρο. δὶ Βομο ἃ 
ταοποηῖ, ἃ Ρίαϊοης Οοπιῖοο ἕαθυϊαπι 
ΟἸεορῃοπτὶβ ποπλῖηθ ἰηἰοτρίαπ δἵ- 
4ὰς εοάεπι ἰετροτα οὐπὶ Εδηΐβ εαϊ- 
τάττῃ ζαϊθξδ. Οορπογηεη οἰὸς 68- 
ἄἀετι ϑοῃοΙ ἃ ἀπποίδηϊ, εἴ ἰσοτηγηδίδ. 
υεράατῃ Ρ]αιοηΐβ εχ θα, αυδπῃ 
Ἰαυάανϊε εἰἰατη Αἰμοηεθαβ, ἔκ Α4- 
«επάϊς.} 

σότε προιςηκὼς ἐν ᾿Αϑήναις. Μογὰβ 
τηϑηοδ Προ ριυταῖ, αυ͵ᾶ, σαϊ ταὶ ῥγδδ- 
εξεας ἔασγῖ, πο ἀρρᾶγεαϊ. ἴπ ἤδης 
Ταίρ᾽ οἱἴοηεπι πιαχίσης ἱποιἀἴπ νἱἀθταγ 
ἀπέϊας Ἰεδιίοτς ταδυρίηα!! Βίερῃ. ὁ τᾶ 
δήμον σότε προεφὼς ἐν ᾿Αϑήναις, αυοά 
ἰῃτεγργοϊατηεπίαπι οὔδ ἑαΐρίοοσ, φὰο- 
πἰᾶπὶ ΠΟ ΤΆΤΟ ΟΟΟΓΓαΠΣ οἱ πρϑεφη- 
κότες τῷ δήμε ει οἱ τῷ δήμου προῖςά- 
μένοι : νεϊαἵὶ Πγῇ, Ρ. 450. εἄ. Ἀ. υδὶ 
ΔὉ 1115 οἱ σρατηγῶντες εἴ ταξιαρχῶντες 
ἀϊδίπρασηίαγ. Χοπορδοηεὶβ νετο [6- 
διίοποτα οὔ ἱπέεργαπη, δἰ1ὰ σοτηρτο- 
Ῥδης ἰοσα. ϑῖς ἱπέγα 1ἴϊ. 5. τ. ἀϊσαῃ- 
ἴα οἱ προεφηκότες ἐν ταῖς πόλεσιν, εἴ 
8. 4. οἱ ἐν ταῖς Θήξαις προεξῶτες : αἴ- 
απὸ ΤὨυογά. νἱῖ!..81. οἱ σπροεφῶτες. ἐν 
ε 
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κελείας ἐπιμελὥώμενος, ᾿Ερασινίδη ἐπιξολὴν ἐπιδαλὼν, 

κατηγόρει ἐν δικαςηρίῳ, φάσκων, ἐξ Ἑλλησπόντου αὑτὸν 

ἔχειν χρήματα, ὄντω τῷ δήμου. "κατηγόρει δὲ καὶ περὶ τῆς 

«ἢ Σάμῳ, Θυξογιξατ ἰρίτατ, αφαστη πηᾶ- 
εἰαταῖαπι φεβετις 116 Ατομεάεπιας 
Ἑοτιαβὲ ξαὶς ῥγεθῖου ἀσθδηαβ, ααὶ νο- 
ὈδίαΓ ὁ φρατηγὸς ἐπὶ τῆς διοικήσεως, 
ϑοίεδαπε επὶπὶ Αἰπεπίθηΐεβ ἀθποὸβ 
Ῥγεδίογε (φεατηγὲς) εχ ΠΌρΡῸΪ 5 {τθὰ- 
Ῥὰς (δήμοις) ἤπευ]οβ ογεᾶτε : 4805 νὰ- 
ΤῸ ΠΟ {ἘτῆΡΕΥ ΟΠΊΠ 65 δὰ ὈοἸϊπτη τηϊῖ- 
τεδαηΐ ; δὰ πιοὰο ἀπύτῃ, τποᾶο ἀὰο 
Ῥὶ ατείνα, ὩΠΠ Ὀ6}}} πχαρπίταάο ΟΠ η 65 
Ῥοίσεγεϊ : τεϊϊαοβ δυῖεπὶ ἀοῦγ! πηᾶ- 
τετε δὰ οἤοία ὑτθαηα, δὰ τατὴ π}}]}- 
τάτογη ἐρθξϊδητία, δα πνλη!ταπάδ 1ὰ- 
Ῥεῦδης. ἩἩογυπι ἱπρτί πη ῖβ ἄθο βοηοτα 
σΟπητηευπουδ ον, σῶν ἐπὶ τῆς διοική- 
σεως, εἰ σῶν ἐπὶ τῶν ὅπλων. Ῥτίογο5 
ἐχεγοθῦδηι αυξρβϊοηοθς δὰ τεσ πα }]}- 
τάτοτῃ ἰρεέϊαπτιες, νοϊυϊ ἀντιδόσεις, τρι- 
πραρχίας, ἀποφάσεις, ἀφρατείας. ὅς 
ϑιροη. ἐς Ἀερυθ). Ατῃεη. Ρ. πὶ. 612 
εἰ ὅ3τ. Οετεγαπι δηῖε σόσε, Ἰερῖθι5 
Ἰϊηαδο ἸαὈαπεθ 5, ἀγοϊ σα τὴ ὁ τονο- 
σανΐ ἐχ ππᾶτρ. ϑίερμαη. Ζ. Βαϊτ Ατ- 
σῃεάοιπηυβ ἀοπιαρορὺβ να ϊάα. Ροΐδηβ 
τυης. Νιάς φυδο ἀἰχὶ δὰ Μεπηογβο 
ἰϊ, 9. 15. ἃ ἀἄεηο σήληξ ποιηϊπαῖογ 8Ὁ 
“ἘΠοὨΐης οοηῖτα Οτεῆρῃ. Ρ. 531. οὄἵ ἃ 
νἰτῖο οσυϊοτατη γλάμεων ἃ υγἤδα οοηίγα 
ΑἸοϊδίδά. Ρ. 536. 8, 

φῆς δΔικιλ. ἐσιμ. Η. 6. ἀενιαγοῖμς, 
δὰ σμγαίον Ἰεσε αν, ααϑὲ εγαϊ 'πΔ εχ 
ἀςφοεπ {θα 5 Ροραὶϊ! Αἰμεη. Μυ- 
πὺ5 ἀοιδοὶ νἱά, ἀρυά ϑίροη, 1. ]. 
Ῥ. δοό. 1π πηᾶτρ, ϑίερῃδη. οἷ Διωκε- 
λείας, νἱτοίς, Ζ. 118 ᾳυϊάεπι Μοτιβ 
εἰἰαπὶ ἱπιεγργείδιυγ: ΠΟΌΛΟΥ ἰδπηθη 
ταιοπετη οὐϊάϊτ, σὰν ἀστηδυοὶ ἤδὲ 
τηδητίο, εἰ αυ͵5. ο᾽ 5. πιυηοτίβ αι ενὶς 
ΠΟΧῸβ ΟὐΠὶ ΤΟ 5 ΠπΊΟΧ πατταηα ἐς. Εὖ- 
αυΐάεπι ἀθυΐαπι (αἰ δ ΌΝ Ατοθοάς- 
τη ὺπὶ υἱὐ ἀεπηαγομυτη ἰερο δὰ, αὐδηὶ 
τροπιοτανὶτ Ποτηοπδηο8. οοηίτα Μᾶ- 
σαγί, Ρ. τού. δίαυδ οχ εἃ δοδυίαηε 
ἄσοοα, αυοά πιοιτυοῦ ποη (} Νἴδηι, 
1μεχ ὑυρθεδαι : σὼρ ἀσογινομένως ἐν σοῖς 
δήμοις, ὥς ἄν μηδεὶς ἀναιρῆται, ἐσαγ- 
γιλλίτω ὁ δήμαρχος τοῖς προσήκουσιν 
ἀναιρεῖν καὶ ϑάσων ΠῚ ἔφειν τὸν δῇ- 

μὸν τῇ ἡμίρᾳ ἢ ἄν ἀσογίνηται ἵκαφοι 
αὐτῶν, Νίδεῖυν ἱρίτυγ Αὐουδάσπλιβ 
ῬΙὸ οἰνίδυν, εχ ἀέπιο Τεσοϊεἰα οσοὶ- 
ἢν, μυθὶσς ἀἰχὶ εξ οὐ ἀυοοι πη νίυ τη 
δοουίαὔς, Θυοά νεῖὸ ἀείηάς ΤΠοΙῶ- 

τηἜΠε5 Οσοἰοτα πὶ φράτορας εἴ σορπᾶ- 
ἴοβ, νεῖ πίρτα ἰμάατος, ἱπίγοῖγε ἴπ 
οοποίοηθῃι οἵ ἀδουΐατε ἀθσεβ Ἰυθεῖ, 
ἴῃ 6ο ετἰαπὶ δδιτὶ τὶ ν᾽ ἀδίαγ Ἰορς 
δἰΐψυδ, Ππλ}] 1}}}, 486 Ἰα θεθαϊ προει- 
σπξιν τῷ κτείναντι ἐν ἀγορᾷ δίκην ἐντὸς 
ἀνεψιότησος, συνδιώκειν δὲ καὶ ἀνεψιῶν 
παῖδας καὶ γαμβρὸς καὶ ἀνεψιὸς καὶ 
πενϑερὸς καὶ ἀνεψιδῶς καὶ φράτορας, εἴο. 
Θυδῖη αυϊάετη ἰερεὸπὶ {πιογρτγεῖεβ 
ποηάδατῃ Ἰυο σοπιπιθηΐϊατίο Ἔχρ]ῖ- 
οαὔε τϊῃὶ νϊἀδητατ. Οπιποβ ἰριτασ 
οορηδίὶ εἴ ΡὨγαῖογοβ οοοἰογαιϊῃ ἴῃ [0- 
οἰδιδίθτῃη δοουίατὶοηὶβ οοἶτα ἡ  ῸΓ 
Ἰερε ς δσάφυβ ἀὰϊ ἤιη! ἔοτίς ΤὨοτᾶ- 
ΤΘΠη65 ἴὰποὸ Δουΐα5 εἰξ, οὐπὶ ἄἀμοεϑ 
δοσαίαγα νε]]θῖ, αὶ οσοϊοβ δὉ Βοῆς 
ἃς. παυίγαροβ πο (βυ]οταπῖ, πὲς 
{ογνάγαηῖ, Πα δα ΐγαρογαπι Οσο [ο- 
Τ68. 81 ααὶβ πγοίϊοτγα εἰ οογιίογα ΠῚ ἃῦ- 
ταϊετὶτ, ἐατ ἰδ ὴ5 Τεαυᾶτ, 8, 
Γ Αφκίδημον, τότε προιφηκὼξ ἐν ᾿Αϑή- 

γαῖς, ΝΌΪΙαπὶ Πὶο Ἰδουηαπι εὔδ, ορι- 
πιὸ 808 Τὰ πιοηπίτατα οὐζγ, πθὸ ἔτ ρε- 
ἧς ἀϊοὶ ἀεθεῦαης νεῦρα, ἐν ᾿Αϑήναις, 
ἐη εὐόεν ΤῸ ἰδ, αὰξε Τα ηταγ, ἰῃ56- 
πἰοίᾳ φαϊάεηλ Τὰ οἷ σοη)εέζατα ἀδ 
ποπηΐπο ἐσιμελόρενος τσ. Δ. Νογαῦν ἢ 
᾿Ατοποάθηπιαβ ἄθυηο ἕαϊς ἐκ σηλήκων, 
ἀσθίτο δἀπχοάυπι, ἃη Ροϊταςτὶὶ ἰάοτα 
ἀσδηνὶ αἰϊὰβ οὔϊε ἐσιμελησὴς ἢ, ἀἄερταν- 
εἶμς. (1π ποῖα ρυΐοτα ον, ἐν βηρμλς 
ἐγ μὸμς, φύλαις.) Ἰ)εὶπάε ᾳυοα ἔγαιὶ- 
πἰάεξην ρεσυαῖὰβ εἰ πιὰὶς ΟὈἰτδα {κν- 
τερίδο τοὰπὶ ἕδος, ποηάαπ) νἱάθο, 
40 Ραδὶο ἃρυιϊὶ πὶ ἐὸ ροιϊμετῖι ἐδ 
Ἰεξε, εχ ᾿επιοίζμιδης αἰϊαία. Αἄδὸ 
πῆς ἰΠσοτιίοῦ ἰἀτ, ααδπι δῖος, Ὑὶ- 
τἰα πὶ ἴῃ τοχία Ἰαϊοῖ, πὶ ἔα οσ, ΣΕ Δ. 
Ἡ οἰ βμε. 

ἐσιδολήν. θῖο τοδὶς ἄς {εηιοηιὶα 
Βτεοάδεὶ, Ταν ον δὰ γί, Ρ. 220. εἀ, 
οἵ αἰϊογατη νἱτοόγα πὶ ἐγ του πλ νὶ το. 
ἯἋἀπὰ Ἰοδιϊοη πὶ ἐσιδνλὴν οογοχὶς Μο- 
τὰ. ΕΠ δυϊεῖὰ ἐσιδολὴν ἐπιδάλλεν 
συλ ρὶ ἀταϊαὰπι, οἱ ἢρηϊβοιλι, ἰπτεγργεῖο 
ϑυΐάα, ξημείαν ὁρίζειν, γε ἐξανι σου ἐμ. 
εγε. τ 5. ἡοῆο οἷ Ἰοουβ ᾿γῆδα 
οοηίτα Νίοοιη, ἰμἰτίο ς ἐσιδαλλόνσων 
δὲ σῶν ἀρχόντων ἐσγιδολὰρ καὶ εἰσαγόντων 
ὠς τὸ δικαφήριον οἴο, 

κατηγόρει, ϑοὶ!, αὐτῷ, 
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φρατηγίας. καὶ ἔδοξε τῷ δικαφηρίῳ, δῆσαι τὸν Ἐρασινί- 

δὴν. Μετὼ δὲ ταῦτα ἐν τῇ βελῆ διηγέντο οἱ φρατηγοὶ 3 
τερί τε τῆς ναυμαχίας, καὶ τοῦ μεγέϑες τοῦ χριμῶνος. 
Τιμοκράτες δὲ εἰπόντος, ὅτι κφὴ τὸς ἄλλους χρὴ δεϑέντως 
ἐς Ὁ δῆμον παραδοθῆναι, ἡ βελὴ ἔδησε. Μετὰ ὃ ταῦτα 4 

ἐκκλησία ἐγένετο, ἐν ἧ τῶν φρατηγῶν κατηγόρεν ἄλλοι τε, 

καὶ Θηραμένης μάλιφα, δικαίες εἶναι λέγων λόγον ὑπο- 

αν; διότι ὡκ ἀνείλοντο τὸς νωυωγός. ὅτι μὲν γὰρ ὀδενὸς 
ἄλλες καϑήπΊοντο, ἐπισολὴν ἐπεδέρκνυ μαρτύριον (κοὴ 

ἔπεμψαν οἱ “ρανηγὸ ἐς τὴν βελὴν καὶ ἐς τὸν δήμων, ἄλλο 

ϑδὲν αἰτιώμενοι, ἢ τὸν χειμῶνα.) Μετὰ δὲ ταῦτω οἱ 5 

φρατηγοὶ βρωχέω ἕκαξος ἀπελογήσατο, (οὐ )ὸ πρότέϑη 

σφίσι λόγος κατὰ τὸν νόμον) ἡ τὰ τεπρωγμένα διηγᾶν- 
το, ὅτι αὐτοὶ μὲν ἐπὶ τὸς ττολεμίες τὐλέοιεν' τὴν δὲ ἀναΐ- 

ϑισιν τῶν ναυανγῶν προσάζαεν τῶν τριηράρχων ἀνδράσιν 
ἱκανοῖς κα ἐσρατηγηκόσιν. ἤδη, Θηραμένει κρὴὶ ἡ Θρασυρέλῳ, 
καὶ ἄλλοις τοιότοις" καὶ, εἴπερ γέ τινῶς δέοι περὶ τῆς 6 

ἀναιρέσεως, ὡδένα ἄλλον ἔχειν αὐτὲς αἰτιᾶοϑ'αι, ἢ ἢ τὅτως, 
οἷς ττροσετάχϑη. ὁ ἄχ; ὅτι γε χατηγορῶσιν ἡμῶν, (φα- 

σα) ψευσόμεϑα, φάσκοντες, αὐτὰς οἰτίως εἶναι, ἀλλὰ 

τὸ μέγεϑος τῷ χειμῶνος εἶναι τὸ κωλῦσαν τὴν ἀναίρεσιν. 

τὥτων δὲ μάρτυρως παρείχοντο τὸς κυξερνήτας κοὴ ἄλλες 

τῶν ξυμπλεόντων πολλές. Τοιαῦτω λέγοντες ἔπειϑον τὸν 7 

δῆμον. ἐξώλοντο δὲ πολλοὶ τῶν ἰδιωτῶν ἐγ υξόϑ αἱ ἀνιςά- 

8..4. ἀδενὸς ἄλλε. 8:1}. ἀνθρώπεν. ϑιερῃδπὶ ργοδοίυτ σοη]εξατα ἣν ἔπερ- 
ΝΝαπι φμοά ἐρᾷ γεὶ σμίρανε πὶ πενείμεμα 
αἰἰμηι οομ [7 πὶ, ἐγμς τοὶ ὙοΕ πιομεέμηα 
τοζενεδαὶ εριβοίαπι. Ἐρ βοϊαβ ἀσσυπα 
ΡίατγαΙ πυπιοσο πγεγηογαῖ ἸΙοἀουιβ 
τοῖς. ααἱ ἱπάς ὙὨταίγ θαϊατη εἰ ΤΠε- 
γατηθησίῃ τηάχίτης ἱγᾶῖοβ ἀποὶθ5 ἴὰ- 
18{π| αἷι. 
καὶ ἔπεμψαν. Αἰφωε ταϊξεγαπί, ΟὍτῃ 

ἤδθοο εἴ ξαᾳιεηςία ποὺ ᾿ΤΠΕΓΑΓΊΘἢΪ8. 
{εὰ ἱρῆὰβ ἥπε Χεπορμοπεῖβ, Ρτὸ ρΡᾶ- 
τεμιῃςῇ δοςϊρίςπάα : ἤθη οἷξ ᾳυοά 

ψαν, φαᾶπὶ ᾿δοποϊαν 8 ἱπιεγργείδιυβ 

εἴ, εἰ τεοερὶς ΝΥ εἰ. 
δ. 5. βραχέα. 81. τεξὶε εἀά. νεῖξ. 

εἰ Μοτιὰβ: Μεὰ ϑίερῃ. ἀδ βραχέως. 
δ. 6. καί. Η. ε. σοιγαρῶν. 
τινὰς δέοι. 80. αἰσιᾶσϑαι. 
καὶ οὐχ ὅτι. Κεγμηπίαπιόη, φμαπηψιαηα 

ἐδὲ αροιίανι! πος, ἐπφμῖμη, ομίρανη γέὶ 
ποη ἐπὶ ἱρίος βεέγβέγαπι οοηγέγεπιις, {εἀ ἐπι 
αἴηι 1εηροβαις, φμάε, ψαο τπὶπης πα: 
7) ἀεὶ τοἰἰεγεηίων, πρεάι εἶς 

2 
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μενοι" ἔδοξε δὲ, ἀναξαλέοϑ αι ἐς ἑτέραν ἐκκλησίαν (τότε 
ῳ, ᾽ ΟὟ. ἜΥ Ν ΓῪ » ὃις ΄ Ν κ 

γὼρ ὀψὲ ἦν, καὶ τὰς χεῖρας οὐκ ἂν καϑεώρων) τὴν δὲ 

βελὴν προβελεύσασαν ἐσενεγκεῖν, ὅτῳ τρόπῳ οἱ ἄνδρες 

8 κρίνοιντο. Μετὼ ἢ ταῦτα ἐγένετο ᾿Απατὅρια, ἐν οἷς οἱ Τὰ 
΄ Ν « “ ͵7 Α. ἡ ᾽ »" « Φι πατέρες καὶ οἱ ξυγ[ενέϊς ξύνεισι σφίσιν αὐτός. Οἱ ὧν 

περὶ τὸν Θηρωμένην παρεσκεύασαν ἀγνϑρώπες, μέλανα 

ἱμάτιω ἔχοντας, ἐν χρῷ κεκωρμένες πολλὲς, ἐν ταύτη 
-ε ΨΥ Ν Ν ᾽ 7 Ὁ ε Ν ὲ “ δ 

ΤῊ εορτή, ἱνῶ πρὸς τὴν εκκλησιων ἥκοιεν, ὡς δὴ ξυγγενεῖς 

ὄντες τῶν ἀπολωλότων, καὶ Καλλίξενον ἔπείσαν, ἐν τῇ 
9 βελῇ κατηγορεῖν τῶν φρατηγῶν. ᾿Ἐντεῦϑεν- ἐκκλησίαν 

ΕἸ μι ᾽ δ ε ἂν Δα ,“ ἣν « "» ͵ ἐ ,Ν 

ἐποίδν, ἐς ἣν ἡ βελὴ ἐσήνεγκε τὴν ἑαυτῆς γνώμην, Καλ- 
-νσ » 7 εὐ 5» δ ΄ Ας 

λιξένε εἰπόντος, τήνδε᾽ ᾿Ἐπειδὴ Ὑ τε κατηγορόντων κατὼ 

τῶν φρατηγῶν, καὶ ἐκείνων ἀπολογβ μένων ἐν τῇ προτέρα 

8. 7. οὐκ ἄν καϑεώρων, Θυοπίαπι 
Ταβταρία ἔδγεθαης τηδηϊθὰ5. δίιο]] η- 
ἀϊ5, ᾳυοά χειροτονξὶν ἀϊσεὈθδίατ. 
«ἰ ἐσενεγκξιν, 850, ἷς σὴν ἐχκλησίαν. 
γιά, ξ. 9. 

φράτορες, Ὦ, 6. σωγίαίες, ααἱ πε ο)υ- 
ἀεπὶ φρατρίας, αὐδὲ εγᾶξ τεγεία “Ῥᾶτϑ 
φῆς φυλῆς, ἀὐξῖοτο ϑυϊάα, Νἅμι ᾽Ασα- 
σύρια τηδηΐς Ῥγαηερῆοης, ἢ. ε. Οέϊο- 
τί, Ρεγ τάσαπι οεἰε τα δηίαγς αὰο- 
τὰ πὶ Ὀτ πη ἀΐε8 νοσαδαίυγ δέρδινα: 
ἐπειδὴ, ἱπαυὶς ϑυϊάδθ, φράφσορες ὀψίας 
συνελθόντες εὐωχῶντο. Αἴας ἀνέρι, 
ἀπὸ ἄνω ἱἰρύειν, ἢ, ε, ϑύειν' ἔϑνον δὲ Διῖ 
φρατρίῳ καὶ ᾿Αϑηνᾷ, Τοττα8 χυῤεῶφις, 
ἀπὸ σῷ σὺς κύρωυς καὶ τὰς κόρας ἰγ- 

᾿ γράφειν ἐϊς τὰς φρατρίας. Οἀπὶ πῶς 
Το ρη ει : πο ἥης νοϊαρίαῖς οο- 
βπονΐ, 18π| ἃπτ τῆς δα πάδτη οὐ δηἀὰ- 
τίοποπι ρτοροῆίδη εἢδ ἃ Βεμηκίο ἀο- 
ξιῆτηο κά Ατὐἰἕορῃ, Ασἤπάτη. 146. Ζ, 
Τεχιίο ἀϊς Τπξξυτι (αἰ ἶξ νἱάδίαν, αἱ 
Ρυοτί, ποτὶ ἢοίο πιο] ἀἰ8 ΟὈ]αῖο, ἰη- 
Τογ Βογεηίογ ες ποπηοη ῥτοβιίογοηίον 
Ταυση, υὐ ἀρρᾶτει ἐχ Αηάοοίάο ρ. ὅλ. 
εὐ, Ἐς ει! , Βαοτβοίο ργβεογας αὶ Οε- 
τγουγη πύτηετο Ἰλαδασθυ5 ΟΠ α5, 8. 

ξἔυγἤνεῖς, Ἰρίο συτία! 5. ἀϊδῖοβ εἢὲ 
Βοσ ποιηΐηο, ἐγαάσης Ηοἰγομίωβ. οἱ 
Βυίΐάπο, Ζ, 864 ποιίο ῥγορτίᾶ Ὠΐο ἴο- 
οὐυπὶ οἰίατηθ Βαθεῖ, υἱ εχ Απάοοϊάϊα 
Ἰοῦὸ ἀρρᾶτοι, 8, 

ἑκαλησίαν, Αραζυτία, μοῦ ὑγὸν αἶσα 

οΟἰε ταν [(ΟἸϊα, ποῦ ἱπιρεαϊεθηὶ, 
ἀυοτηϊηὰβ σοποόϊο δὲ Ὑξηδί 5. Παθδτδ- 
ἴὰγς αυοά ἀεϊπάς πγυϊαίαπι ἕαϊς ἃγ- 
οποῖῆιϊς Οέρῃϊοάδτο. [τὰ Αἰπεηεθὰς 
ἵν. Ρ.1 71. Φῶκος εἶπεν, ὅπως ἂν ἡ βελὴ 

ἄγῃ τὰ ᾿Ασασύριω μετὰ τῶν ἄλλων Α- 
ϑηναίων κατὰ τὰ «τρια, ἐψηφίσϑαι τῇ 
᾿βουλῇ ἀφεῖσϑαι τοὺς βαλεύτὰς τὰς ἧμέ- 
ας καὶ αἱ ἄλλαι βυλαὶ διαφίενται 
πὸ τῆς ἡμέρας ἧς οἱ σροτένθαὶ ᾿ΥΡΗΝ 

πέντε ἡμέρας. Θυδπὶ Ἰοοὰπὶ Οαίδα- 
Ῥοπὰβ ἱπορὶς δὰ Ατοορᾶβαπι τοΐοτο- 
Ὀαῖ, Οαπὶ Αραιατία ρὲγ αἷδβ εἰ τατὶ 
(οἸΐτα ἢπί, ἀρρατεῖ, δἀϊοδῖοβ ἔα ΠΣ ἴς- 
τὶϊβ 1105 ἀὐδβ, αὰο5 οσοἸ ορία τὰ ΤΙροτεν- 
ϑϑῶν οεἴεθγατς ΤΟΙ θα ἀπε ΑΡδιατία, 
᾿Αἀ Προσένϑγας ᾿ΠΠ05 πιᾶὶς τείεγαης ααὶ- 
ἄδπη Ἰοσασπι ΑἸΒΌΡΗ. Ναῦ, τι98. 

8.9. ἰσειδή. Εαὰ, νεῖι. ἐσεὴ δέ, 
χαφά, ϑιερπαποβ ναϊτ τοῦ], αὶ 

αἰΐα8 κατηγορεῖν φινος αἰοίίατ, ϑ8εὰ 
δυξϊοτεσι ἰο ἃ τη ἱραἰταῖετι β6η]-- 
εἰνὶ σῶν σρωτηγὼν νἱτα πάλη μ]οοπαί- 
τσ πὶ σης δἰ ἴδ αὐ τγοῦ, ῬΥδ6 - 
{ογεῖτὰ οαπὶ τὸ ἤθη ἢὲ οοηίγα ᾿ἰηριιδα 

. Μοὶ καταγιγνώσκειν φινὸρς 
οτατη. νυρο αἰοίταγ : νογατηταπηθη 
ἱπιοτάα τη κατὰ οκἰαπὶ δαάϊτογ; ὰϊ 
Ῥίοάον. 8ἰο, χυὶϊὶ, 62. οἷ καϑ' ἃ ϑά.-. 
μρέτῴευσον τγλονυη ραν 

. Μαβ. ϑίθρῃ, προτεραίᾳ, 
᾿αερνῦ ογο κα ωύκὰς δὰ Ὑπό, Μαρὶ. 
Ρ. 76ι. ; 
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ἐκκλησία, ἀκηκόασι, διωψηφίσασθαι ᾿Αϑηναίες ὡάντας. 

κατῶ φυλὰς, ϑέναι δὲ ἐς τὴν φυλὴν ἑκάςην δύο ὑδρίας" 

ἐφ᾽ ἑκάςη δὲ τῇ ΜΦΟΝΝ μίαν κηρύδειν, ὅτῳ δοκθσιν ἀδι- 

καῖν. οἱ ἩΗΜῸΝ οὐκ ἀνελόμενοι, τὸς νικήσαντας ἐν τῇ 

ναυμαχία, ἐς τὴν προτέραν ψηφίσαοϑαι" ὅτῳ δὲ μὴ, ἐς 

τὴν ὑφέραν. ἂν δὲ δόξωσιν ἀδικεῖν, ϑανάτῳ ζημιῶσαι, τὸ 

ὧν τοῖς ἐνδεέκα, παφαθᾶναι, χα τὰ χρήματα δημασιῶσαι, 
τὸ δὲ ἐπιδέκωτον τῆς Θεῷ ἵνα: Παρῆλϑε δὲ τις ἐς Τὴν 11 

ἐκκλησίαν, φάσκων, ἐ ἐπὶ τεύχες ἀλφίτων σωϑῆναι" ἐπι- 

σέλλειν δ᾽ αὐτῷ τὸς ἀπολλυμένες, ἐὰν σωθῇ, ἀπαγγδιχᾶι 

τῷ δήμῳ, ὅ ὁτὶ οἱ τρατήγο οὐκ ἀνείλοντο τὰς ἀρίςους ὑπερ 

τῆς πατρίδος γενομένες. Τὸν δὲ Καλλίξενον τποροεκαλέ- 12 
Ῥα, βαβδθμα φάσκοντες ξυγίεγραφέναι, Εὐρυπῆόλε- 

μές τε ὃ Παιδί ἀνα κτορ,ος Καὶ ἄλλοι τινὲς τῷ δύήμω 

ταῦτω ἐπήνεν" τὸ δὲ πλῆϑος ἐξόα, δεινὸν εἶ; ὥνὰρ εἰ μή τις 

ἐάσει τὸν δῆμον πράξειν, ὃ ἃ ἂν βέληται. καὶ ἐπὶ τἕτοις 13 

εἰπόντος Λυκίσκϑ, καὶ τότες τὴ αὐτῇ ψήφῳ κρίνεοϑαι, 

ἀκηκόατε. ΑἸά. εὐ ϑίθερῃαπ. ἀκη- 
κόασι ἄλητ : ποῆταπι εἱξ ἴῃ Ταηϊ. δὲ 
ὁδβοῖετιβ νεῖτ, εὐ, ᾿Τ τα ρδγίομα ρεῖ- 
εἴπει ἀά ροραϊατα Αἰπθη. {εὰ ἴδουπάα 
δὰ ἥπ ἵξηδίοτεβ. ΕΥΡῸ ἴῃ διαψηφί- 
γάσϑαι ἰηο"]Π ἶρις ἔφη δεῖν, αὐδὲ ΟΠ} ρε5 
ΔΟΙΠἴοσ εἴ νογου εἴξ, πὶ [Ὁ] 0 τ, 4αᾶπῃ 

δέδοκται «ῇ βελῇ, αὐ6 ἀεθεε ἱπιε!ἰὶ, 
ἢ ἀκηκόασι Ἰερᾶτωτ, 

δ. το. ἐπιδέκατον τῆς ϑεοῦ, Βοπο- 
τατὰ ΡΠ οἀτοτα πη ἀξοϊ ππηᾶτὴ Ῥάγίετα 
“ΜΙίηεινο δῆξ σοηπίοοταϊατη, ἀοοεδὶ 
Μευτῆαϑ Τιοξλ, Ατεῖς. ν. 1.3. 

δ. 12. τυροσεκαλέσαντο. Τίοσο “προ- 
ἐκαλ. ηὐυοά (επίαπι ἐθϊοϊς ἱπερίατη, 
ΘΟΕ τηδῆὶ τεσθρὶ Μοτὶ ετηθπάαιϊο-. 
πετη. ΕᾺ εηΐπὶ προσκαλᾶσθαι, ααοὰ 
εἰ ἰηΐτα νἱϊ. 4. 64. οσουτγτῖτ, ἰάδτη 
αυοά δά. 8. τ8. δίκας προσκαλεῖσϑαι, 
ἢ. ε. πρὸς δίκας καλεῖσϑαι. Νὰπι Ηατ- 
Ροοτατίο, Πρόσκλησις, Ἰηφαΐς, ἡ εἰς δι- 
ἐγπρ ομσ κλῆσις, καὶ «’ λεῖσϑαι, τὸ 

γγέλλειν ἐὶς δίκην. ΟΥ̓. ΜΙ Νά. 

νὰ γῇ. Ρ. 707. εα. ΕΒ. εἰ ΝαἰκΚεηᾶγ. δὰ 
Ατημπήοη. μ. 126. 

καὶ ἄλλοι τινές. τῷ δὲ δήμου ἔνιοι. 

Ψυϊρο ἄδηϊ καὶ ἄλλοι τινὲς τοῦ δήμου 
φαῦτα εἴς. νἱτοίο. Θαᾶτὸ δηἴδ καὶ ἄλ- 
λοὶ ὨοπΊθη αἰτοτ58 δοουΐαιοτίβ ἐχοῖ- 
ἀϊῆε οδηΐει Μοτγαβ. ϑτΈρῃδπαβ νοτῸ 
οοη οἷς καὶ ἄλλοι, καὶ φσινὲς τῇ δήμε, νεῖ 
καὶ δὴ καὶ σις φῷ ὃ. νεὶ καὶ ἄλλοι, καὶ 
φινὲς δὲ τοῦ ὃ. Ἑφυϊάεπῃ, ἢ οοπ͵εξξατα 
εθῖξεε ὁρὰβ, ὁογγβέγεπι : κα ἄλλοι, οἵτι- 
νες σῇ δήμα «. Νεαπη πιάϊὰϊ σὰπὶ 
ὙγεῖΠο τεοίρετε ἰεξλοηεπὶ πηᾶγρ. 
ΒιΈρῃ. αυᾶπι εἰ Γδοηοϊανία5. ἰπτεῖ- 
Ρτείδτας εἴ, φαᾶτη οοη)εξεαταϑ 1 Ἰποεῖ- 
[85 (δαυ!. 

[{ἀουπᾶπὶ εἰδ, (εὰ πο άπ πΔ πο- 
τηΐης ἐχρ᾽επάδτγη, ἀοσει κἰχίοολὶ ὃ. 12. 
δαξίοτ, αφαᾶπηνῖ8 πα ἀυθὶε {16 18- 
θείς απ Οτθοᾶ εἰοααξηκία παΐα8. 
Ῥοξ ὁ Πεισιάνακτος ἀἀάς καὶ ᾿Αξίσχχος 
οὐτα ποπηῖπε ρϑιτῖβ, Που δ᾽ ἱπνεηετγίβ, 
Ῥτθοίαγατῃ ἰά εῇ ᾿ηνεηζαγα Κοερρεηϊῖ, 
αυοὰ Τὲ Τα ρ δ ταῖγογ. ... Ἡροίδως. Ί 

813. ἐσὶ σότοις. Η. ε. μετὰ ταῦτα. 
καὶ τότες. Ηος τΤῤῥὸς ἴς. Ἑατγριοὶς- 

τη δἰϊοίασς ργϑοϊογαπι ἀδξεπίογεβ. 
Πάεπι ἰπιε ρα πταγ τόσ ἱπ ἦναγ- 
κάσϑησαν. 

Ἐ3 
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ἥπερ καὶ τοὺς ᾿ξρατηγὰς ὰ ἐὼν μὴ 
“Ἵ Ν μὴ ΤΙΝ 

ἀῷωσι τήν ἐκκλησίαν, 

ἐπεϑορύξησε πάλιν ὁ ὄχλος, κα ἠναγκάσγησαν ἀφιέναι 

τά τὰς κλήσεις. Τῶν δὲ φοτανέομ, οὐ. φασκόντων τροϑή- 

σεῖν τὴν διαψήφισιν παρὰ" τὸν νόμον, αὖϑις Καλλίξενος. 

ἀναξὰς κατηγόρει αὐτῶν τὰ αὐτώ. οἱ δὲ ἐξόων καλεῖν 

ιδ τὼς οὐ Φάσκωται. - οἱ δὲ πρυτάνεις Φορηϑώντες ὡμολό- 
γὲν πάντες προϑήσειν, πλὴν. Σωκράτες τῷ Σωφρονίσκου. 

Μετὼ δὲ 

ταῦτω ἀναξδὰς Ἐὐρυπτόλεμος ἔλεξεν ὑ ὑπὲρ τῶν ςρατηγῶν 
ὁ τάδε. 

τὰ μὲν κατηγορήσων, ω 2 ἄνδρες ̓Αθηναῖοι ἀνέξην ὁ ἂν 

δ.2),, Περικλέες, ἀνωγκώζου μοι ὄντος Κρὶ. ἐπιτηδιίς, κοὶ 

Διομέδοντος Φίλου: τὼ δι, ὑπεραπολογησόμενος".. τὰ δὲ 
ξυμδελεύσων, ἅ ἅ «μοι δοκεὶ ἄ ἄριζα εἶναι ἁπάσῃ τὴ πόλει. 

17 Κατηγορῶ μὲν. ἂν αὐτῶν, ὅτι ἔπεισαν τὲς ξυνάρχροντας 

δ. τᾷ. πρυτανίων. ΑἸΠοπεδι5, 4αὶ 
Ῥ. 217. ἰοσαπὶ ἰαπάδϊ, αἀαὶς σινῶν. 

τυροϑήσειν. Ψεῖι. εὐ, Πῖο εἰ Ῥδ]ὸ 
Ῥο ἀδπὶ σροσϑήσειν. [εἀ νεταπὶ [οτὶ- 
Ριατπι ϑίθρμδη. εἰ Αἰῆςεη, Ἔχ θεηῖ, 
παρὰ τὸν νόμον, Αἰποπϑοὺβ. οἰϊαι 

παρὰ σὺς νόμως τ αἴας Πὶσς ΠΟΙΊΕΙΙΙΒ 
δυξϊοτταῖο ΧοΠορἢ. ΜεπΊοσ, ἱ, 1. 18. 
εἰ ΡΊας, Αροΐϊος. σἂρ. 20. σοπιρτοθᾶ- 
ταγ, 

[παρὰ σὸν νόμον. ϑοῖες Ὡς ἴδρε 
Πηρυϊαγίιεγ ροπὶ νῖος. ρἱυγα 5, Δὲ 
αυοά Αἰποπδοὺβ ἀδί σ΄ «νέων σινῶν, 
ἰά ἴδῃς Ρίδοοῖ ΡΓΟρίοΓ ὩΣ οἱ δὴ πρυσ, 
σάντις. Μοχ ἰοτ. δοοοηῖα πιυϊαῖο, 
ἀλλ᾽ ἤ, ΛΌίοΪαῖς ροηίϊυγ ποιήσων, αἵ 
410], Τὶ Α΄, Προ βω:.] 
τὰ αὐτά, Αἰ Βδηδοιι5 ΟΊ ΚΕ, 
οἱ δὲ ἰξόων, Η, ς. οἱ δὲ ἄλλοι, ἴο, ὁ 

ὄχλοι. 

8. 16. πάντες. Αἰδοη. ἅσαντις. 
ἄλλ᾽ ἢ κατὰ νόμον, Ἰυϊά, ἄλλα ἢ 

κατὰ τὼς νόμους «ἄντα. Ἐπιεπάπι Μα. 
τὺς ἄλλο τὶ ἢ εἰο, (ὐοτις δηῖο νόμον 
ἄεθαι εξ σόν, 

8, 1γ, ἔσωσαν, Ἐπιοηδηιίο Οο᾽4- 
Βαρεη! ἔσαυσαν, αὐλπὶ ἰρίε ῥτόραι 
Μοτγυϑ, οἹ᾽ ἱπρεπίοία αυΐάθπι, [δἀ, εἰῇ 
[Ἰοῦς αυὰ ποροατία, 4υΐα γυϊραία, 
ἐπιο δια. νογοίν μὴ σρεῖν, οὐηάοπὶ 

φξ..:«. ἂν ͵ ».»νἵ Ζς 

εβιοῖς (δούαπι, δίς Τγί. Ληφορᾶρ,. Ρ- 
270. εἀ. ΚΕ. εῇ ἀδεμίαν ἄλλην ἡγούμην 
ἄν εἶναι μοι σωσηρίαν, ἤ σε πεῖσαι, ποπ 
αἰϊο τηποᾶσ ὑῖε (αἰαμ ἔογε ἐπεἰϊεκὶς 
φμαν αὐ εἰδὶ ῥὲ τας ήρ "ς ἡγμά γαρε- 
γες. Ἰριτὰγ ἀς Ῥεγο β εἰ Ὠοπηράοπεὶβ 
Τεπιθητῖα ερ᾿ζο!α αυϊάςπι εξ (οτὶρία, 
[εἀ, αὧἂὧὐ ΤΠοταπιειὶβ οε ΤὨγα νυ ]ὶ 
δοΠΓαἸοτοῖωγ [κηλεο, (ΟὉ φιλανϑρωπίαν) 
οαΐρα τοὶ ἰηξεξιδο τὰρῖαπιὶ ἴῃ (οἰ πὰ 
τεπιρεῆδίοτι εἷκ οοἸ τα, ΟΥ, δ. 4. Ζ. 
Ἑᾳυΐάεπι ἰαλάο οἱ Ἀρρίορο οοπαῖα πα 
Υἱτὶ ἀοξλὶ νυ!ραίαπι ταθητίβ : νοτατι 
ἐχοπιρίαπι ἴγδε περίαπτα ταὶ ὶ νἀ. 
τατ, Εοτιο δἸϊαυ 5 αἰπιπράοτο ΠῚ 

ὦ μὲν ὧν αὐτῶν (τοῦτ) ὃ, σι δὰϊ 
Πα τμν τὰ κα ὅ, σι. Ἐχεπιρία ἱπ 
Ἰεσιοῖποης ὀχῆαπε αυδοάδην πιὰ] ο 
Πυλ ον 6δοὸ, ασυοὰ Ζοαηίι5 διαὶ, 
[τὰ ἴῃ Οὐ. ἂς [α} ἃ Ἰοραῖ, Ρ. 352. ἐδη- 
μηγόροι τὰ μεγάλα ἀγαϑὰ ἃ «επειχὼς 
ἴφη τὸν Φίλισ'σον ((οἰ σοι στριεῖν) ἥκων, 
Τάοηι σοηίγα Πἰοην!οἀογαπη Ρ. 1296. 
διαφίρονται δ᾽ ὧς οὐ δεῖ σιλεῖν αὐτὺς τὼς 
σόκους σὼς ἰν σῇ συγ[φαφῇ, ἀλλὰ τὼς 
εἰς Ῥόδον, ὃς οὔτι συνεγι ἄψαντο, οὔτε 
ἔσωσαν ἡμᾶς {[ο}, λαμδάνιν, Ἰάςιπι, 
ΘΟ γα Ναυδηνδοθυνη Ρ. οφ1. ἀλλὰ 
σοὺς διναφὰς ἴσωσιεν ἰᾶσαι διοικεῖν αὐτὸν 
--- πολλὰ ὃ ἥρπασαν ἡμῶν ἱκεῖνοι, ὑκῶν, 

« φἔνα ἤ ΨΥ, 
ΤῚ τἀ 

εἿ , 1 
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ἄν ρα ΔῊ 7 το ὑῶν, -“ εν ἢ 
πέμπειν γράμματω τῇ τε ᾿κρὴ ὑμῖν, ὅτι; βελωδαμαίς ἡφέμματαιαῇ Κα ΘΌΝῳ κορ ὑμῶν, τὶ 

ἐπέταξαν τῷ Θηραμένει καὶ Θρασυξέλῳ τεϊαράκοντα αὶ 
ε ͵ ᾽ ΄ Ἂ Ὕδ Νι 9 » 

ἑπτὰ τριήρεσιν ἀνελέοϑ᾽αι τὸς ναναγὲς, οἱ δὲ ὅπ ἀνείλοντο. 
Εἶτα νῦν τὴν αἰτίαν κοινὴν ἔχεσιν, ἐκάνων ἰδίῳ ἁμιαρτόν- τ8 

Ἢ κυ, ΜΈΡΕΙ, ζ ᾿ “ἢ ͵ αν ὦ ἘΟΥΨΝ, αὐ. 
των" κρὴ ἀντὶ τῆς τότε φιλανθρωπίας, νῦν ὑπ᾽ ἐκείνων τε 

καί τινων ἄλλων ἐπιξελευόμενοι, κινδυνεύωσιν ἀπολέοϑ αι. 
Οὐκ". ἂν ὑμεὶς γέ μοι πέιϑοιοθε, τὰ δίκαια καὶ ὅσια 10 

ποιῶντες. Καὶ ὅϑεν μάλις᾽ ἀληϑὴ πεύσεοϑεε, καὶ οὐ20 

μετανοήσαντες ὕςερον εὑρήσετε σφᾶς αὐτὲς ἡμαρτηκότας 
ἐς τὰ μέγιξω Θεὥς τε καὶ ὑμᾶς αὐτός. Ἐυμξελεύω δὲ" 

ἣν ἐπείσϑησέ γε, τότων δίκην παρ᾿ αὐτῶν 
ἔχετε. Ὁδὶ Βείηκο (αθαυάϊε δέχεσθαι. 
Ἰάδιν. οοηίτα Ροϊγοϊοπι ρ. 1219. καὶ 
σὸ ἐπισριηράρχημα ἀπέδωκε τῷ ᾿Αγνίᾳ 
σοῦ χρόνου, ὃ ἐπανήλωσεν ὑπὲρ αὐτῶν, ὃν 
ἔπεισεν, ἴρ. αὐτὸν δέχεσϑαι. Ἦδος 4υ]- 
εἰεπὶ ἐχεπιρία, φυδ [παϊοὶ Ἀεἰκίαδηο 
ἄθθθο, ἂἀριίογα τϊῃὶ νἰἀδητογ δὰ ἀ6- 
τηοηδγαπάδηῃ εἰ Πρ ῆπ {Πτὴ, αὺὰ ἀε- 
ζαπέϊα5. Ζευπίαβ ἤὰης Ἰοσυπὶ ταρίατ. 
Νεγαπλ δαυΐάθπι ἢ Ορὰ5 οὐδ ποη 
Ῥαῖο, ἢ πηδουχὴ ὅ, σι ἀἰδίπσυας : Ε- 
ααϊάξηι ἱπηρτιαἀφητίαπι σοῦ πὶ δοοα!ο 
ἴῃ δὸ οοῃῆϊίο, φιοά (οἰ 15 ἐπιροτὶὶ ἀ6- 
ἀόγατῦτ, ἀἴαδ ἀρργοθάγαης εἰς, 8, 
 ΤΝοη ἴάτὰ ἕδοῖ!ς. οοηνο!}! ΔΙ ΟΙΓΓΟΥ 
ΡοΙδ εἰεραπίθηη οοη]οξζατατα, ἔσαυ- 
φᾶν, σοτητηδηίο εἰ] ϊρίεοβ. Ζειηίβηδο. 
δ ὈΙΠτο  ρὶ ρος σοίϑειν ροῦδ αβὲγ- 
τηδηΐδιη αυδηάδπιὶ ἧνε νοοοτη, ἢνα 
Ἰςῃιεπεϊαπὶ, ααΐ8 ἀαδίτοι ὃ ἰυα ἀὰ- 
θῖτο, δὴ υἱαυᾶτα Ἰητο ]ρὶ φαξαὶ νοχ 
οὐτὴ πδραιίοης ρῥγοϊδῖα, υἱ ἢ. }. οὔδει 
πεισᾶν μὴ πέμπειν, Θυΐρρε τὰ πὶ πεί- 
ων εὔϊξε ἀελογίαγὶ εἰ αὐεγίεγε, νοσᾶ- 
1 νἱ ρίαπε ἰνετία. ϑ.ὰ τς ΠἸυά 
ααϊάοτα ἐπηρ!ατγωτη, 40 ΤῸ υτοτῖς, 
νὴ αἴτᾶαὰς τηράϊοα ἅτε μετ ἰΠῆπγε, 
ΨΟΥΘΟΥ, ἃ {Δ ἰανεῖ, (ετῖς ἀοηθο 
θοηὶ δυξὶότὶβ Θχοτηρὶο σοηνὶ ΠΟΔΙ ΟἾΤΟ. 
τὶβ τηδὶ, ἴα 1επεῖο, ἰΠΠὰ ἢ (οτίριογ 
νοϊαυϊῆξες, εατὰ ἀδϊαγαπι ἐξ, κατη- 
ψορῶ τῶτο, ὃ ἔπεισαν, ὨΟῊ ὅ «:. ΟΟπίτα 
οἵ (δητθητὶδο ἀριἤτηδ ἰὰπι, εἰ Ἰορῖεὶ- 
ταϑὴ γα δεατατη παῦεπιὶ ἤφοο, ἔπαυσαν 
σὸς ξυνάρχοντας βελομένως πέμπειν γρ. 
Ἐερεγμη εἰ, κα α σον ]ῖο ἐρίοίαα τελέση 
«α ἀεββενεηι. ἘΔ]]αῖ ἰοτίαι φαοτηρίαπα 
Ὧος, ηυοὰ εἢ ἔπαυσαν βελομένες πέμ- 
πεῖν, ΟΝ, ἔπαυσαν πέμποντας, ἰὰ αυοὰ 

αἱὰ ἐγεφασητίυς εἢ, Αἴ ρσορτῖθ ἰηΐεγ- 
εξ ᾳυϊάάδπι ἱπίεν 1}}8 ἀυο, ἰἰσες ἤπι- 
ΡΙεχ πέμποντας νεὶ ἀξ πιεῖο οοη μη] 
ἵει φοπαίμ ροπὶ ροῆῆε. Ε΄. Α. Ηοἰβω.] 

8. 18. εἶτα. 1|αφιίφ ανη ονιπες ῥγα- 
ον: ΘΟΡΜΉΜΜΙ Ηρ ἐϊπεννε σμΐρανη, σία 
ἀὶ φοἰὲ (ΡῬεήο!εβ εε Ὀἱοσαηξάοθη) ῥέροα- 
γὶηΐ. : 

ὑσὶ ἐκείνων: 801}. Τλεγανπεηε εἰ Τῆγα- 
“βϑείο. ᾿ 

ἃ. 19. οὐκ. Βερεῖς κινδυνεύωσιν ἀπο- 
λίσϑα,. Οἱ. εἰ Β͵ε. εὐϊάεταηι κῶν, 
τηΐπυϑ τεέϊε. 

πείλλοισϑε. ϑιορδηὺβ οοτερὶς τοδὶς 
ποίδγησϑε. Ἷ 

8. 20. ὅϑεν. ὕὐμκάε, Ὦ. 6. αὶ “πεῖς ρα- 
γμογ 5 πιο ες, Τρ ουνάυτη ὅϑϑεν καὶ οεῦ- 
ει Μοτὰβ : δὰ ἀυτίογεπ) τγα] δδϊοπ τ 
εἴ οογγοδιϊοηεπ ργοροίαϊι Υ ἰγ αϊάϑτῃ 
αοέξϊυβ 'π ΒΙΌ]. Α πὐβεῖοά, Οτῖς. ράτίςν, 
Ρ. 93. δῆς : ποιῶνσες" καὶ οὐχ, ὕφερον, 
ὅσαν μώλιφα τ᾽ ἀληϑὴ πεύσεσθϑε, μέτα- 
νοήσαντες εὑρήσετε εἴο, Θυδπὶ ἱπ0}} 15 
ἰβα ἢς πγυτδῖῖο, ἰπι6 165, ἢ ὅϑεν ἰῃ- 
τεγργείογῖβ, τὰ αὐ ΠῸ5 ἰξοϊ πη. 

[Καὶ ὅϑεν μάλιες᾽ ἀληϑῆ πεύσεσϑε----.. 
γεθυπὶ ὅϑεν σοηβειδεῖο ποη. ἤοϊς 
αἶνον ἃ. νεγῦο πεύσεσθε, αυδηηθδτη 
ὀχρ! ϊοδτίοποπχ Ζευηιϊ δἰἰᾶτὰ ΡΕΓ ἔξ 
Ὁ Ὁ Οτϑοο ΔΡΠογετα ἃγυϊγοῦ, 
ϑαροτγοῖς δ ̓ αιϊά τηδηάϊ, ἕδος οοη- 
οεάατῃ ΑΝ γετεπὈδοπῖο. Ταπιεη Μο- 
τὶ τταπίροθιιο ρῥίαοοῖ πηᾶσίὶβ. Μοχ 
νοῆ ὑμᾶς {εταὶραηᾶο ἀϊβίησυξη- 
ἀὰπὶ εγαῖ, ἘΒορετίταγ 8ηῖς καὶ «τοὺς, 
Πα, ἐν οἷς, εομηάμπ φία. Ε, Α. 
Ἡοίβας. 

τὰ μέγιτα ἐς ϑεές. Ῥτο ἐς σὰ μέγιςα 
ϑεὸς ἀς Μοτὶ ἐεπιοπεῖα νεγθᾶ τγαηΐρο- 
ζαϊ, ρυβοίεστι τη σὰπὶ ͵άτα ἴω οἀ. (αθ8]. 

ἙΑ4 
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ὑμῖν, ἐν οἷς ὥϑ᾽ ὑπ᾽ ἐμοῦ, ὥϑ᾽ ὑπ᾽ ὠδενὸς ἄλλου; ἐφξὶν 

ἐξαπατηϑῆναι ὑμᾶς. Καὶ τοὺς ὠδιμκδντως εἰδότες κολά-- 
σεάϑε, ἡ ἂν βέλεοϑε δίκη, καὶ ἅμω πάντας, καὶ. κωϑ᾽ 
ἕνα ἕκωςον, εἰ μὴ πλέον, ἀδλὰ μίαν ἡμέραν δόντες αὐτόϊς 

ὑπὲρ αὐτῶν ἀπολογήσασθαι, μηδὲ ἄλλοις μᾶλλον πιςεύ- 
ἌἊ ςἊ»Ἕν ,»»»"ν Υ Ἃ Ψ 0. τ φ »"Ἢ ὟΣ 

ΦΙόοντες, ἥ ὑμῖν αὑτοῖς. Ιςε δε, ω ἄνδρες Αϑηναῖοι, πάν- 
“ Ν ΄ , γι. 5 » "- ὰ ᾿ 

τες, ὁτι τὸ Κανῶνδ ψήφισμά εφὶν ἰογυρότωτον, Ὁ κελεύει, 

εἰ Βτ. ἐς ἀπίς ϑεὸς τεδιτας τη 6βὲ νἱ-᾿ 
ἀϊδεπι. Μαϊεῦαι τἄπη Κορρεῃ: 
ἐς τὰ μέγιςα ἐς ϑεὼς, ἀρροῆτο ἸΙοοο ἀς 
Ἐεραδὶ [δοεάεοπη. 1. 2. ἐς τὰ ἔσχατα 
μάλα σοφὸν, εἰ ΤὨσΘογαϊ ἰδ νἱϊῖ, 6. ἐς 
τὰ μάλιςα ξένος. ὶ 

εἰδόσες. Ῥῖο εἰδότας τενοσανὶ ποπηϊ- 
πιαιϊναπι) εχ εἀϊι. Οαθα!ὶ. Βγ. εἰ Μοτῖ, 
ἅυθπιὶ οχ ϑιθρῃαπὶ οοϊγοξεϊοπο ἴα πὶ 
τεσερεγας ΝΥ εἰῆυ5. ἘΠ ἀυτετὰ εἰδόφες, 
ἐαμ α φορτία. 

βύώλησϑε. ἴπ Τεοποῖαν. εἰ νἱτῖο ο- 
Ῥεταύα πὶ βόλεσϑε, αυοὰ ἃ Μεϊῆο, αυὶ 
τῆοϑβ [αὶς Ποτηΐη!5, εἰ τερετ τα τὴ. 

μὴ ἄλλοις. Μοτὰβ οοτγοχῖϊ μηδ᾽ ἄλ- 
λοις, 

8. 21. Κανώνου. Τιεοποίαν᾽ 5, Θωῖς 
411 Κάνωνος, ᾿πᾳαϊζ, “μεν, ἱσηογαίων. 
διωη φμὶ ῥμίεμι, πορῖόι Κανώξῳ γέρο- 
πέρα, ἡονμίῖς εὐ ἐἰ]ωά ἀφίε οὐψεινὶ, 
Ῥονία δ Χαρώνδου γπερο γεδῆμς ἀπὸ 
δορσΥ μέγ εἴ, γε ἱερίδως αρμα Αἠπεπϊεηες 
ἠαὶς ἱποίαναἶ!, 2. 1τι Οοάϊος τορὶο 
Ῥατί, εἰ Καννώνα ες Βτυποκίο δὰ 
Αὐδβορμδπὶς Εσο]εἴϊαΖ. νοτγία τοϑο. 
δὶ ἡανεηΐβ ἃ νοι] 5 ἀυδθα5 πα οτῖ- 
05 (οἰ ϊοἰτατα8. δὰ οσοἰζαιη, ποραῖ, [δ 
ατήαας ἤπια! ροῦϊε ἕδοεγς [ατῖβ ; [τὰ - 
αὺς τὸπι {τα Προ η απ οἢδ ἐχ ἀδξοτγοίο 
Οαποηΐ, υὐ υἱτίαυς {εραγαιτὶ πὶ πηοτί- 
ξειείατγ, Ψεγθα (Ὁ ηϊ : συσὶ σὸ τρᾶγμα 
κατὰ τὸ Καννώνῳ σα ῥῶς ψήφισμα, βινῶν 
ΣΩ μὶ διαλιλημμίνον, τρῶς ὧν δικω- 
«τιν ἀμφοτίγας δυνήσομαι ; αὐ τεξὶο 
Βταποκίαβ ἱπίεγργοίατι5 οἷ, Ἡςγο - 
υ8, Ἰοσύτη Οοπιϊοὶ ᾿τείρί οἰξη5, ροίαϊε 
Καννόνν ψήφισμα, εἰδήνεγκε γὰρ ὅτος 
ψήφισμα ὅὥφι διιιλημμίνους τὺρ κρινο- 
μένους ἱκατίρωθιν ἀσολογιῖσϑαι. ϑεη- 
ἴυπι τοῖο, πάϊυναηῖς ἴοοῦ Οὐπη οἷ, 
εχρ!συΐς Βγυποκίυκ: Οδηποηὶ ἀξογο- 
τὸ σδυιϊυπὶ οταϊ, υὐ Πηκυ!ογὰ ιν ἔξοῦ- 
ἤτα σαυία σορποίοσογοίοτ, ἢ ρ᾽υτγοβ ἢ 5 
τῆ] εὐυίάεπι στη πἰκ ἀσσυ γε πτΓ, 
Οπίσαγε Βορβοι αν. ΔΗ ΟΡ δηι5 ἰτα 
ἐπιογρτοίδιαγ ἀξογοίατῃ; χατεχόμενον 

ἑκατέρωθεν ἀπολογεῖσϑψαι τὸν κατ᾽ εἰσαγ- 
γελίαν ἀποκρινόμενον. Ἰ)εϊπὰς Ἰδὲ 
σπο Χοπορῃοηκίβ Ἰοοὰπιὶ ἰᾳ πᾶ πῃ 
ἀε εοἀεπὶ ἀδοτεῖο ιταἀθηζεπη. ϑυϊάᾶ5 
Ἰοοὰπιὶ βγθοοὶ ἰητεγργετὶβ εχίογιρῆς ἰπ 
νοσδθυϊο εἰσαγ[ελία, εἰ τοξδεϊα5. ροίαϊς 
χατ᾽ εἰσαγ{ελίων κρινόμενον, ϑεᾷ 5οῃὸ- 
Ἰιαῖτεβ ἀρετῖδ ἃ (ητὰ ἀξογεῖὶ ἀδεγγανὶῖ, 
ἃὰϊ νεῖθὰ δ᾽ ὰ8 νἱτἰαῖα ἴάης, οσεξ 
Βοο ρίαπε Ἰοοὺὰβ. ΗεγοὨϊ, αὶ ἰρία 
ἄεδοτγειὶ νοτῦδ δγνανῖῖ, υἱ ἐχ νοσαθυϊο 
διειλημρείνους σορποίοϊταγ, ἀαοα Οομὶ- 
5. οἰἴδπη ἐχῃϊθει, δε Ἡδείνομαβ 
Ῥτγϑίογοα γεξὶς πιοπεῖ, ἀς Ρ] ατῖθὺ5 ἢ - 
τῇ} ἀσοαίατίβ Ἰοααὶ ἀδοτοία τη : πιαϊὸ 
οοηῖτα ὉΠῸΠῚ Τα ΠῚ ποτηϊπαῖ 50Πο- 
Ἰἰαε5, εἴ νουθαπι διειλημεμένον ρε ΠῚ πηδ 
ἜΧρ σαὶ χατεχόμενον. ΠΔΠῚ ΔΙ ΕΓ ΤΙ 
νετρθιιτὴ ἑχασέρωθεν ἴῃ ἰρίονἀδογοῖο ὰ- 
16Π{ὸ νϊἀδταν, ἰάθο τεϊοπῖαπι ἃ0 Η εἴγ- 
οἢΐϊο, Ἐδέξὶς Χεπορποη ἰπῆτα 8. 37. 
Ἔχρ]ϊοας διειλημμεένως κρίνεσθαι ΡῈ κρί- 
νέσϑαι δίχα ἕκαφον. [τ αὐτοῦ νοσα- 
Ὀυϊο διωλαμβάνεσϑαι Χοπορθοη Με- 
τότ, ἢἰΠ. τ6.. 13. δὶ τΠπογᾶσοβ Ὁ π6 
ἀρτὶ ἀϊσαηταγ οὐδ Ἰονίογοβ, ααϊὰ ποη 
Χχ Πυπῖογϊβ τοι ρεπάθηϊ, [εὰ ροπάας 
ἴασπὶ μοῦ Πρ Ϊ 5 σοΥροτὶβ ρατῖθβ ν6]- 
ατὶ αἰ ρα αἰνιαπα ἑἀοἰαπιί, ἢς πᾶ 
Ῥᾶϊ5 σοτγροτὶβ ῥγθορτανοίαγ: διμληρος- 
μένοι σὸ βώρος. Θυδησυᾶπι ΠΟ ἴῃ ἰῸ- 
ὦ ἔφηαὰ πιράϊο ἀἰοίτατγ, ἀρρᾶγος τ8- 
πῆθη ἰπᾶὰς νοτθὶ ποιῖο, αὰδὸ δὰ ἀϊνὶ- 
ἀεπάσηι οἱ ἐραγταηάπ αι ρεγίϊηεῖ, [ἢ 
Λαδρδῇ ἵν. 1..23. εἢ ἤλεγχον διαλα- 
δόντες, αἰταπιαὰς Γδρατατὶ πὶ ἜΧρΡΙοτα- 
θυηῖς δὶ ροϊοταὶ ἀἴσεγα ἤλεγχον διειν 
λημμίνως σοὺς ἀνθρώσυς, Ἰθϊάοτη ν, 
3. 4. διαλαμξάνησι τὸ ἀργύριον Ἰ, ε. ἴπι- 
τον ἴδ αἰ ρου απταγ αδὶ ογ πὴ πηδᾷ 
διαλαμξάνονται [οτῖς τοδιῖον οὐ, Α διὶ- 
νὰπὶ διαλαδεῖν ἀπε θιιογο, τορου 
ΟΥγτορ, ν. 1.29, μος ρᾶυϊο σορίοποκ 
ἀσσαΐ, ἀὸ οανίοῦ οὐδε οὐτοῦ νἱτί 
ἀοδιη τινὶ, Μοτῖ, αἱ, βτατη πηδιϊοον 
τὰπι γοίογαπὶ ἃιιδιοταιϊς ἀςοσερίι5, 



ΠΙΛΒΕΒ 1. ΘΑΡ; ὙΠ. 2) 

ἐάν τις τὸν τῶν ᾿Αϑηναίων δῆμον ἀδὶκῆ, δεδεμένον ἀποδὶ-- 
κεῖν ἐν τῷ δήμῳ" κροὴ ἐὰν καταγνωοσϑῇ ἀδικέϊν, ἀποϑα- 

νόνταω ἐς τὸ βάραϑρον ἐμξληϑήναι" τὼ δὲ χρήματα αὐτῷ 

δημευϑῆναι, αὶ τῆς ϑεξ τὸ ἐπιδέκοτον εἶνα!. κατὼ τῶτο 22 

τὸ ψήφισμα κελεύω κρίνεοϑαι τὸς φρατηγὲς, νὰ νὴ Δία, 
ἂν ὑμῖν γε δοκῆ, πρῶτον Περικλέω, τὸν ἐμοὶ τοροσήκοντα" 
αἰογρὸν γάρ μοί ἐςιν, ἐκεῖνον περὶ πλείονος ποιόοϑα!, ἢ 

τὴν πόλιν. Τοῦτο δὲ εἰ βόέλειϑε, κατὼ τοῦτον τὸν γόμιον 23 

κρίνατε, ὅς ἐςιῖν ἐπὶ τοῖς ἱεροσύλοις καὶ προδόταις, ἐάν τις 

ἢ τὴν πόλιν τπροδιδῷ, ἢ τὼ ἱερὰ κλέπη, κατακριϑέντα ἐν 

δικαςφηρίῳ, [ἂν καταγνωοπῇ,] μὴ ταφῆναι ἐν τῇ ̓ ΑΠμκῆ, 

τὸ δὲ χρήμωτωα αὐτῇ δημόσια εἶναι. Τότων ὁποτέρῳ 4 

Ῥαζανς, ἴῃ ἀδοτγεῖο ἢ1ο, ουὐὰ5 Ατῆο- 
ῬΏδηδ8β στηθηχίπὶς, ἔα οαυτατῃ, υἱ 
Τοιθ. ὁδυ!ατη ἀϊοουδὲ ρυθ θη 5, μος 
εἰ, δαιαηείθυ5 υἱτίπηὰς, ααὰΐ ναοὶ τηᾶ- 
8 οἱ ἰπ͵ΐσετγα τηϊπδητατγ, ναὶ νἱ δε τα 
ἴοπθηῖ, [τἀ6 6 ἃὉ ἐο ἀϊνεγίαπι ρυΐαὶ 
εἴἴϊς ἀξοτεῖα πὶ ἄἀθ 0 Χεπορῆδη 1οὸ- 
ααϊτατ. Αἀαὶε οὐ ΠἸαὰ δηαπιθηταπη, 
ἀεογοίατῃ ἃ Οοιηΐοο ποπηϊηδίατη ἀδ 
τεὶβ εἰσαγιξλείας εἴ ; τα]ε5 ἀυϊεπη ποῚ 
ἔα δ ἀδοθπλ ῥγοθίογεβ. ψεγατα ἀἰ- 
τἰηδῖῖο [ἔα πο οἷ ἴπ ἰρίο Ὁοπιῖοο 
ας Ηείγοῃϊο, (εὰ δῸ ἱπερίο ἴητοῦ- 
ΡΓοῖΘ βυθοῦ Αὐἱδπορηδηϊθ δος δ 
νἱάείατ, Ῥεοτγθία πὰ ἐγαὶῖ ἀς οτπιΐης 
ῬυΌΙΙοο, ἐών τὶς τὸν τῶν ᾿Αϑηναίων δῆ- 

μον ἀδικῇ, εοηὰς Τὰ πέϊαπι ἕαϊτ, αὐ τε 
εὐαίπιοάὶ νἱῃδϊαβ ἰπ ᾿αἀϊοία πὶ ἀθοοτο- 
ἴαγ ἰθίαυς οδυΐατη ἀϊσετγεῖ: δεδερεένον 
ἀποδικεῖν, φᾳαοα ροβτούμαγη νεγθατῃ ἴῃ 
ἱρίο ἀθόγοίο ἔα ν᾽ ἀσταν, οὐ σερετῖς 
ἨἩείγοῃίβ Ἔχρ θη ἀπολογεῖσϑαι δί- 
πην, Ἰεϊπάς βατυϊαπὶ ετὰς ἀδογεῖο 
1110, αὐ ἢ ἔοττα ρίατεβ οὐαίάοιτι οτί πιὶ- 
τἶβ ΡΟ] οὶ τοὶ ρου, ΠΟῺ ΟΥ̓ Π65 
ἤσαν] Ἰαάϊσατοηῖατγ, τδὰ ΠΏ Τὰ τ 
υϊίᾳας οδυΐαπι ἀϊσοτοηῖ ἀἴαας δυάϊὶ- 
τεπίαγ, νεγθ απ ἀσοδικεῖν Ρτὸ ἀπολο- 
γεῖσψαι εχ Απιὶρῃοπίς ἰαάαι δείατα 
Οταπηπιδιίουβ Μϑιὰβ ἀρυὰ ἘΌΠηΚεπ, 
ἂς Απιϊρῃοηῖς ὨὈϊθβέεγίαι. ᾿. 823. ἴπ 
ἜΕΙΠΚΙΙ Οταῖογ. νοὶ. νἱϊ. ΑἸῖο εηΐα ἐδ 
᾿ἀποδικεῖν τὴν δίκην ἀρὰ Ροϊγαπαπι 
1, 9. 16. . 

ἀποϑανόντα. ϑιθρθδηῦβ πιάνο 

Τὶ ἀποϑανῶνσα. 
8. 22. αἰσχρὸν γάρ. Ἐερερὶ γὰρ εχ 

εἀ, Οαῆδ]. εἰ Βγ. ὃὐ Βγοάξθυβ ἀω 
ΡΒδηυβ Ἰερεπάσπι οοπ)δοοταηξ. 

σὴν πόλιν. Μαγξ. ϑιερῇ. σὴν ὅλην 
πόλιν. 

δ, 23. εἰ κὴ βόλεσϑε. Ῥατιουΐϊδῶι 
μὴ, 4εθ γυϊβο ἀεοῖ, ἀε {δηιϊεηκία 
Θοϊάπαροηϊ Μοπηῦς, τεοϊρίεπάδπι 
Ῥαϊανὶ, δία ροΐίσφεπιε, Νηλχ φοῦφο 
τηδηϊίεῆε Ρετιποῖ δὰ Οδποηὶ ρίε- 
ΡὨΝπηδ, δὶ ἃ νειδὶβ κατὰ σοῦσον α΄. ν, 
Ἰὲχ σου ΘΓ ΥΑΤῸΥ 818. 

[Τῷτο ροιίποὶ δὰ ἔδααθηβ πιοηΐ- 
ἴὰππι ; εἰ βέλεσϑε εἴ, Λα »πιαἰμεν!ὶς . 
νγαϊμίενι δ, ΤΟΌΤΙΟΥ δδο τϑῖϊο τηδᾶ 
νἱάἀεαϊαγ ; Τεὰ πὸὴ εἷ ἀυγα, ΝΗ 
ἀρυὰ Οτβοοοβ δᾶ {τὰ5, ψέγατα ἱρῆ 
αυοαὰδ ᾿ἰδγατὶὶ ἱπιεγάστη Πγη τοῦ 
Ρεοράταηξ ἂς Ζευπίαβ. Υ'΄. Ο. 8ρ. ΡΙα- 
τοπεπὶ Μεποηε Ρ. 71. Ὁ. ᾿Ανάρενησον 
ὧν με, πῶς ἔλεγεν" εἰ δὲ βόλει, αὐτὸς 
εἰπέ. ϑὶς ἰδξ. σὰπὶ ἀθμοῦθυβ οοάά. γ᾽η- 
ἀοῦ. αυϊθιι5 αἵοτ. γαϊκο, εἰ δὲ μὴ 
βέλει. Βόλεσθα, ψήφισμά τεῦ }}}} εξ, 
ἘΧ τπῇξεο αυϊάεῃῃ επί. Κ᾽, Α΄. ᾿οἱ- 
Ζῇ Ν 

Ἑάά. νεῖῖ, ἀἄδηῖ κατα- 
γσα, αἵ πος ἔειτὶ πεησῖϊῖ, πᾶ 

οὰπὶ Μοῖο βδιυδβ, ἄν καταγνωσθῇ οἱ 
Ἰπιεγργοιατηθίατη εξ ἀεϊεπάμυπι. 
Μεγαπη νϑγὶοῦ εἰ εἰεραπίϊου εἢ ὅ51ε- 
ῬΒαπίαπα ἰθξιῖο κριϑέντα, φυᾶπὶ οπι- 
68 εὐἀϊζοτοβ ξαυεδητεβ, ἢ ἃ Μοτῖο ἀϊῇ- 
σοῆοτίβ, τερειϊτογαηΐ τοξϊς. 



5δ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙῚΒ ΗΕΙΖΕΈΝΙΟ. 

βέλεωϑε, ὦ ἄνδρες. ̓Αϑηναῖοι, τῷ, νόμῳ κρινέοϑωσαν οἱ 
ἄνδρες κατὼ ἕνώ ἔκασῳ," ϑηρημένων τῆς ἡμέρας: τριῶν 

μερῶν" ἑνὸς μὲν, ἐν ᾧ ξυλλέγεάξαι ὑμῶς δεϊ καὶ διωψνη- 
φίζεσγαι, ἐάν.τε ἀδιρκεῖν δοκῶσιν, ἐών τε μή" ἑτέρα δι, ἐν 
τ ““ εἰν δ. ΣΟ «(0 ΄ ΄ 

25 ὦ κατηγορησαι" ετερδ δὲ, ἐν ω ἀπολογήσαοϑαι. Τἕτων 

δὲ γιγνομένων, οἱ μὲν ἀδὲκξντες τεύξονται τῆς μεγίςης 
τιμωρίας, οἱ δι ἀναάτιοι ἐλευϑερωθήσονται ὑφ᾽ ὑμῶν, ὦ 

26᾽ Αϑηναῖοι, καὶ οὐκ---τὐδικῶντες ὠπολξνται. ὑμεῖς δὲ 
᾿ »" Ν ᾿ »" -»-ὦψ Ν ᾽ 

κατὼ τὸν νόμον εὐσεξϑντες κρὴ εὐορκῶντες κρινεῖτε, καὶ οὐ 

ξυμπολεμήσετε Λακεδαιμονίοις, τοὺς ἐκείνες ἑδδομήκοντω 
-" 5» 4 ἌΡ Ἅ" ͵7 ΄ 5 7 3 ΄ 

ναῦς ἀφελομένες "κα νενικηκότας, τότες ἀπολλύντες ὠκρί- 

27 τοὺς παρὼ τὸν γόμον. Τί δὲ καὶ δεδιότες σφόδρα ὅτως 
2 7 5 ἧς 5» ε “ ὰ ἊΝ ͵ » , 

ἐπείγεϑϑε; ἤ, μὴ οὐχ ὑμεῖς, ὃν ὧν βώληοϑε, ἀποκτείνητε 

᾿ ἐλευϑερώσητε, ἃ ἂν κατὼ τὸν νόμον κρίνητε, ἀλλ᾽ ἐκ ἂν 

παρὰ τὸν νόμων, ὥσπερ Καλλίξενος τὴ τῆν βελὴν ἔ ἔπεισεν, ἐς 

28 τὸν δῆμον ἐ ἐσενεγ κεὶν μιοῳ ψήφῳ; : ᾽᾿Αλλ᾽ ἴσως ἄν τινα 

κρὴ οὐκ αὗτιον ὄντα ἀποκτείνητε, μεταμελήσει δὲ ὕςερον. 

ἀνωμνήοϑητε, ὡς ἀλγεινὸν καὶ ἀνωφελὲς ἤδη ἐςί" πρὸς δι 

ξ, 24. διῃρημένης σ. ἧ. σρ. μμῆν, 
Ῥιο ἡμερῶν νἱτοίο τεσορί παὰβ. οχ 
ἀφὶ εὐηεηδαῖίοης νον τη μερρῶν, 
Ῥγβίοιθα ρτὸ διπρημένης ΜΝ εἰ 8. οἱ 
Μοτὺ5 εὐϊάογαπε οογγοδεϊοηεηι [νθοι- 
εἰαν! διμρηρεένων, αυὰ ορὺ8 πο οἶδ 
ἀτθιγοσ, Ναιη δυόϊον ἐς Ἀερ. [,Δ0.Ψ 
χὶ. 4. Πιλ} τον ἀϊοῖτ, μόρας διεῖλεν ἵξ 
καὶ ἱπσίων καὶ ὁπλισὼν, ἢ, 6, δοη ἐμ! 
“}α σιογας εἰ ἐφωΐίμηι εἰ ῥεάίνενι ἐ οτξο 
ποίεε Ἰοσὰβ. νοπὶ ροίείξ, εἷε ἡνία 
ῥανέίνη ζαξῖο, Οοπί, δά Ογτορ. ἰ. 2. 5. 
Ζ. 84 Βογυπὶ Ἰοοογατη αἰ νοτία οἱ 
τοῖο, 1οεῦδαϊ δηΐπὶ ἀΐσετα μόρας ὃ,» 
αὐγὴν 'πσίων ἵξ τ ἤθη Ἰίσοι ἡμέραν διαι- 
εἰν τριῶν μιρῶν, Εγρο Μοιΐ (δητεηιὶ- 
Ἀπὸ (ταυογ, 3, 

καὶ διαψηφ. Ριο καὶ, αυοά ϑιερῃᾶ- 
πὸ ρείπγυ. εὐϊάϊε, εἰς σὶ ἰῃ Δ ὰηι. ει 
ΙΔ, ρίο αὐυὸ Βιοάπιιβ νι γείου οἱ σοί 
διαψηφίζισϑι, εἰ Ομ! ὁ εὐϊάϊε συτὴ 
Βε, τί χρὴ διωψ, Ἑονιιπῆς αυδὶον ἀ6- 
{1 σι καὶ ἘΝ 

4, 26. “Ψ ὧξφ ἀδικ, ψυκατίο Ἰοδιῖο, 

αὐτὴ σοττγοχ γ]Ὲ8 οχ Θιορῃδηΐ εηθῃ- 
ἀατίοης, οὐ τοῖς ὡς, ως (πα! ο οἱ 
Βτ, οὐϊάδογαπε καὶ οἱ ἀδικ. οἵ ἴῃ ἴβθου- 
οἰανὶϊ ἐπι διίοης ὑκ ἀδίκως ΥΝ ΟΠ 8. 
Ζ. Καρρεὴ Ἰερξοῦαῖ οὐκ ἀδὲν ἀδικὃν- 
σε. ᾿ 

8. χό. καὶ ἐκ ἔυνσολ. Νες οἰ 1,α- 
σεια"»ιονὶῖς ῥαὐνὶανη Ἔῤῥη βμαδ!ς, Λ΄ λος 
(4068), φιὶ ἐς ῥνωίϊο υἱδις παὺὲς 
“ριμαχία αὐομενμμῖ, ἐμα δῖα δαί 
φοίτα ἐέβειν {βίον δ. Μοῖς οἵατος 
Τα πὶ αὐἰτὰγ ἡαπιοτο τοιαμάο, 1)6 νὸς 
τίογο θυ πΊοτο νἱά. ο, ὅ. 8, 3 ς. 

ἀσολλύνσις, Εαάὰ, νοεῖς, ἀσολύνσες, 
8, 27. ἐλευϑιρωϑήσησε. Ἐαά, νοῖι, 

ἐλευϑερωθϑήσεται, Ῥτερίογ οὐ, Οδ, οἱ 
Βτ, υδἱ οἷξ ἐλευθερωθήσησωι. ϑςὰ [ὁ- 
οὐκὶ Τὰ πλὺ5 Βιορῃαπυ τι. 

μιᾷ ψήφῳ. Υἱά, 8. ο, 
δ, χϑ, Τοσυμ, αυΐ ἰὼ οὐ, οπηλῃΐ- 

Ῥὺ8 ἀσρτγαναίιβ Ἰορίταγγ ΑἸ ΑἸἾτῸΓ 
οπησηάαγε τοητάγωηῖ, Τμθοπο]αν 8 
αὐἱάσαι σοηϊϊοίι, ᾿Αναρνήσϑητι ὧς 
ἀλγ. κι ἀγωῷ. ἤδη τόδ᾽ ἔξαι, πρὸς δ᾽ ἔσι, 
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ἔτι καὶ περὶ ϑανάτου ἀνθ ρώπες ἡμαρτηκότες. Δεινὰ δ29 
ἂν ποιήσητε, εἰ ̓ Αρισάρχῳ μὲν, πρότερον τὸν δήμον κατω- 
λύοντε, εἶτα δὲ Οἰνόην ᾿προδιδόντι ᾿Θηδαύίοις, πολεμίοις 

ὥσιν, ἔδοτε ἡμέραν ἀπολογήσαςϑαι, ἡ ἐξέλετο, καὶ τώλλα 

κατὰ τὸν νόμον πρῴϑετο᾽ τὼς δὲ φρατηγὼς, τοὺς τσάντω 
ὑμὴν κατὰ γνώμην πράξαντας, νικήσαντως δὲ τὰς πολε- 

Μίους, τῶν͵ αὐτῶν τὅτων ἀποξερήσετε. 
᾿Αϑηναῖοι" ἀλλ 

Μὴ ὑμεῖς γε, ὧ30 

᾿ ἑαυτῶν ὄντως τοὺς νόμες, δὲ ὃς μάλιξα 

μέγις οἱ ἐςε, πον τὅτων μηδὲν πράτειν πει- 

ἀρθνὰ 

ἂν «τῇ ᾿ πῷ ϑανάτου ([ο]], ψήφῳ) εἰς 
ἀνϑρ. πόσους ἡμαρτηκ. ἔσεσϑε. Δεινὰ δ᾽ 
ἄν εἴο. ϑιεριαπαβ δυο ΠῚ, μεσαμελή- 
γῇ ὕπερον, ἀναβεν.-- ἤδη ἔσαι, πρὸς ἔτι καὶ 
ἀνόσιον" καὶ γὰρ περὶ ϑάνωτον ἀνθρώπου 

, ἔσεσθε. Δεινὸν δ᾽ ἄν εἰς, ὶγ 
αὶ θὲ ἀοόϊωβ ἴῃ ΒΙ ᾽οἢ. Αὐππεϊοά, 

Οής,, Ἰερεπάα πη Ραϊαῖ μεταμελήσει δὲ 
μὸ τος ἄν μνησϑῆτε, ὅτ᾽ ἀλγεινὸν ἤδη 

τορὸς δ᾽ ἔσι καὶ ἀνωφελίς ἐςι, περὶ ϑανάτῳ 
ἀνδρὸς ἀγαϑᾷ ἡμαρτηκότες εἴο. Νὺβ 
αυϊάεαι ῥτὸ μεταμελήσει ΒΙΘΡΉ. ἐπηθη- 
ἀδτιοη θη γτανοσᾶνηλ5, αὐ δὰ ἄν ἢ, α. 

ἰὰν, τοίετγθῖασ, εὲ γεγθα πρὸς ἔσ' εἴσ, 
συ Γεααδητῖθα5 ᾿απχί πη, αυδηγδά- 
τηοάυτῃ οἷ ἴῃ δὐά, νοις, (δὰ πιυΐαῖο 
δεινὰ δ᾽ ἴῃ δεινά γ. Ὠοηΐααε ἀπίς ἀνθρώ- 
πὸ εχ εὐ, Οδῆ, τεσερὶπηὰβ εἰς, αυοά 
ἦδτα εχ οοη)δέϊατα [ξοποϊανὶϊ εἀϊάετγαῖ 
ννεϊῆυβ. Ζ. ΜΙΒΏῚ οὐἱῆβ Ὠεροο ἀἰρ}}- 
οεῖ τοῖα ; πᾶτῃ μεταμελήσῃ ΘΗ ταεξοττὶ 
Ροιεῖ ΜΝ δηϊεσοάεῃ ἃ ἄν, ᾳαοά ρετῖιϊ- 
δὶ δὰ ἀποκτείνητε, Ῥτξοΐεγεδ ἱπερία 
ογᾶϊου γτεεογάδιοπεισι γοὶ ἕαϊαγοθ πες 
ἔᾳέξϊεο δά, ἰῇ δηϊπιὶς δυάϊτογαπι 
εχοῖταῖ ; ἀεπίαας Ἀγαξζατα νεγθογα πὶ 
ΡῬίϑδιθ νᾶςὶ]αῖ, Ιρτὰγ νεῆὶε 5 νἱτὶ 
ἀοΐξεὶ ἴῃ ΒΙδΙ. Οτίειο, Απιπεϊοά. ᾿π- 
ἤδεηβ Ἰεροπάσγη οεπίεο, ἀοηςδο ᾿ἰ τὶ 

, [οπρτὶ νονα πη Ἰοξεϊομ ἐπι «ἀϊάοηπε : 
μεταμελήσει ὕφερον, ἂν μνησλῆτε ὅτ᾽ 
ἀλγεινὸν ἤδη πρὸς δ᾽ ἔτι καὶ ἀνωφελὲς 
ἔξαι, περὶ ϑανασὸν ἀνϑρώπε ἡ ἡμαρτηκό- 
σες.ς Κορρμθῃ ετηδηάδθᾶξ : ἀνωφελὲς 

᾿Ἐσανέλθετε δὲ καὶ ἐπ᾽ αὐτὰ τὼ πράγματα, 831 
κοὶ αἱ ἁμαρτίαι δοκῶσι γεγενῆσθαι τοῖς φρατης- 

γῶς. Ἐπὸ γὸ 'κρατήσαντες τῇ 

γ ρνρδρην Διομέδων μὲν ἐκέλευεν, ἀναχϑέντως ἐπὶ 
ναυμωχίο ἐς τὴν γῆν 

ἤδη σὸ μεταμέλειν ἐφί, πρὸς δ᾽ ἔτι καὶ στερὶ 
ϑανάτυ ἀ τηκόσες" εἴ ραι- 
Ιο δηϊοᾶ : ἀναμνήσϑητε δέ. 

29. ᾿Αρισάρχῳ. Μουίϊδία ἔοτπηα 
αἷνὶ ταὶ Ατιίοθθ ἕογπηα ἀδπιοογαισα, 
οὐ ἰἀπηπγᾶ γετὰπὶ ΟΟΟῸΟ Ν τὶς. τγδάϊ- 
18, ἱπρτί πλὶθ ̓ ἢε Αὐἰ δύοπβ δάνεγίαϑ8 
Ῥοραϊὶ οοπιπιοάα “εις, οὐ] Ὸ5 Ορεγα 
(ΕΣ ποξ, ᾳφυοά ετᾶς Αἰποηϊθηῆαπι οαί- 
τεϊ! τὰ ἰπ Βαροιῖδο οοηβηϊο, τεδάϊτα 
εἢ Βαοιῖί5. νΙά, Τπυογά. νἱϊῖ. 90 ες 

“ [Καὶ ροῆ καϑ᾽ ἅ τεξὶς ἐεγνδῆϊ, 858 - 
ΡῈ ἥς θυπάας, Ῥαιο Ροῆ οὐπὶ 
δίθρῃ. ἰοτ εμυπι, ἀμφότερ᾽ ἄν ἔφη 
γενέσθαι. ἘΠῚ ᾳυϊάεῃη φάνα ἴεερε ἰάθτη 
δἴαας κελεύειν. Ν ἐγαπι πὰς πὴ οοη- 
νος τ8}18 (ἐπίθητία ργορίοσ {ἰἸ αῖαπι 
οοῃάϊεϊοπαίετη, ζΤλγαίγἐϊμς ἀἰκι, ὡ- 
ἐγμμφις ζμήμγμτη ἐ{72, ἴ. βενὶ γα ιδὲ 
γεϊϊαφμεγ θη εἴς. δ᾽ Α΄. Ἡ οίβως. 

τοροὔϑετο. ϑῖερῃαπ, οὐτῇ ΕἾ. Ῥοτίο 
τᾶν] πρἄὔϑεσε νοὶ πρὔϑεσθε, εἰ πρῶ- 
φίϑεσο Μοτυβ. 

ξ. 30. μὴ ὑμεῖς γε. ϑοῖϊ, ποιεῖτε 
ὕσως. ὑμεῖς γε, τος φμίάενι, φωὶ ἱρβ 
αμδίογες ἐβὲὶς ἰερμηι, ε φιίδες ψεσις Καεὶ- 
ἐηάμτη εὐ. 

ἑαυτῶν ὄντας «. ν. ἤεθγας ἱῤίογενε 
ἦεξες. 

8. 21. χαϑ'᾽ ἃ καί. Μοιμβ καὶ ἀς- 
Ἰεπάμπι οεηΐεε. 

ἐς τὴν γῆν. 80. ἐς τὰς ᾿Αργινέσας, 

6. 34. 



όο ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΘ ΗΕΙΤΕΝΙΟ. 

κέρως ἅπαντας ἀναιρέϊαϑ αι τὰ νωυώγιω α τοὺς νωυωγἕς᾽ 
᾿ Ἐρασινίδης δὲ, ἐπὶ τὸς ἐς Μιτυλήνην πολεμίες τὴν τάς 

χίφην λὲν ἅπαντας" Θρασύλος δι ἀμφότερα ἔφη γε- 
νέαϑαι, ἂν τὰς μὲν αὐτῷ καταλίπωσι, ταῖς δὲ ἐπὶ τὰς 

32 σολεμίες πλέωσι" καὶ, δοξάντων τἕτων, καταλιπεῖν τρεῖς 

ναῦς ἔκαςφον ἐκ τῆς αὐτοῦ ξυμμορίας, τῶν ςρατηγῶν ὀκτὼ 

ὄντων, κφὴ τὼς τῶν ταξιάρχων δέκω, καὶ τὰς τῶν Σαμίων 

δέκα, καὶ τὼς τῶν νανάρχων᾽ τρές. (Αὗται ὥπασαι 

γίγνονται ἑπτὰ καὶ τεπωράκοντα, τέῆαρες περὶ ἑκάφην 

58 γαῦν τῶν ἀπολωλυιῶν, δώδεκω ὀσῶν.) Τῶν δὲ κατά- 

λοι, ϑέντων ταξιάρχων ἦσαν Θρασύξελος κρὴ Θηρωμένης, 

ὃς ἐν τῇ προτέρῳ ἐκκλησίο, κατηγόρει τῶν φρατηγῶν" "ταῖς 

534 δὲ ἄλλαις γαυσὶν ἔπλεον ἐπὶ τὰς πολεμίως. Τί τότων 
ὄχ ἱκανῶς καὶ καλῶς ἔπραξαν ; Οὐκῶν δίκαιον, τὰ μὲν 

τρὸς τὼς πολεμίες μὴ κωλῶς τπραχϑέντα, τὸς πρὸς τῶ- 

τὸς τωχϑέντας ὑπέχειν λόγον" τοὺς ὃ τυρὸς τὴν ἀναίρεσιν, 

μὴ ποιήσαντας, ἃ οἱ φρωτηγοὶ ἐκέλευσαν, διότι οὐκ ἀνεί- 

8δλοντο, κρίνεοϑα!. Τοσῶτον δὲ ἔχω εἰπεῖν ὑπὲρ ἀμφοτέ- 

ρῶν, ὅτι ὁ χειμὼν διεκώλυσε μηδὲν τρῶξαι, ὧν οἱ φρατηγοὶ 

τυφρεκελεύσαντο. τὅτων δὲ μάρτυρες οἱ σωϑέντες ἀπὸ τὸ 
αὐτομάτα, ὧν εἷς τῶν ἡμετέρων ςρατηγῶν ἐπὶ καταδύσης 

γινέσϑαι, Ἐχοϊάϊ ε ρυΐϊαὶ δίορΠα- 
πὰς Ρατε συ] πὶ ἄν, αὐδὸ ᾿υπέϊα οὐπὶ 
γινέσϑαι νίτη ἰυταυτὶ εβίσοετεῖ, Αἵ οτα- 
εἶα (αἸατα τυηΐ, ἢ ρος ἔφη ἱπιεῖϊεχ- 
ετῖ5 δεῖν, ἀυς ἔφη ἱπιογργδίδίυβ 8. (μα- 
ἀἰεδαι! ἴ, δεηζεόα!, Ονιεγασι Πὰπο 
ΤΡ ταν ἐδηταπιίαπη ρτοδαιᾶτη οὐἘ 
οϑοϊοτίβ, ρᾶϊεῖ εχ ο, 6, 8. 16, 

ἢ, 32. ὀκτὼ ὄνγων, Ψὶά, ο. 6. 8. 20. 
ο. 

ν καὶ τὰς τῶν Ὑαμίων δίκα. τς 
νεῦσαι, αὐ ἀείυης ἰη οὐά, νεῖξ, ρῥτὶ- 
τῆῦς εὐΐάϊε Βιορηδηυβ γοξϊο  ΠἈΠῚ 
πυτήστας ἡδνίυ πὶ χ  νὶ!, αἵ (δα τα, 
γοαυΐτίε ἡ πτπ ᾿εδείο 6 ΠῚ. 

τί τϊαρες π΄ ἱκ Πα μὲ φμαίεγηαι μηΐμα 
μαυΐ παν γαχί, αὐ ὶ ἰΐο ῥνοβοὶαπίμν, 

δώδικα, Οοηΐ, 6.6, 8, 328. 

8.33. σαξιάρχων, Ματρ. Βίερῆδη, 
ἜχΒϊθοι τριηραρχῶν, ἰὰ αυοαά οοπνοηΐε 
σὰπὶ ὁ. δ. 8. 36, ϑεὰ τεξὶϊς τηοιοῖ 
Μοταβ, ἢῸ58. ἄο ὑογδτοῦοβ ἢ. 1, ἀϊοὶ 
αὶ δ ἰπτοῦ ταχίατοοβ, εἰ ἱρῇ ετὶ- 
ΘγΆτΟ Ϊ ἐαουίητς ᾿ 

ᾷ, 34. τὰ μὶν--αφραχϑίντα, 80}. 
σερί, 

τυρὸς τούτους, Οοπίτα Ὠοίϊε5, ααὶ 
ἄπος Ετοοηίοο Οοποηοιι ἴῃ 1, οἴθο οὔ- 
Πάοςθαηϊι, 

τὼς δὶ πρὸς σὴν ἀναίρισιν, 80. σα- 
χϑίδαε, φεῖδι ἐνηρεγαίμνι ἐν αΐν ΜΠ παμμς 
7  αγον τοὐϊενεηί, 

8. 35. παρικιλιύσαν). Μᾶτα, ΒίερὮ, 
παρισκιυάσαντο, 

εἶ, τῶν ἡμιτίρων σφ. Τάτ [αἰ Πὲ 
παῖγαῖ ἱοάοτιβ χἰὶ ἰΐ, 99. 



Α 5 55 , ᾿ ᾿ΑΥ ΄ν μ Ὺ 

»φλνΚ φᾷ, ζΖζ ΞΖ :-5 “{ὦὕὕὅἡὕὔὕὕ,..ὁ ΕΨΩΝ :-9 “Ὁ 7.5... {ε. . 

οἰ ΑΛΒΕΕ 1. ὉᾺΡ; ΨΙ. δι 

γεὼς σωθὰς, ὃν κελεύεσι τῇ αὐτῇ ψήφῳ κρίνεοϑαι, καὶ 

αὐτὸν τότε δεόμενον ἀναιρέσεως, ἥπερ τὰς οὐ πράξαντας τὰ 
τορος αὐχϑϑέντω. Μὴ τοίνυν, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, ἀντὶ μὲν 86 

τῆς νίκης καὶ τής εὐτυχίας, ὅμοια «ποιήσητε τόἰς ἡδηημένοις 

τε καὶ ἀτυχϑσιν' ἀντὶ δὲ τῶν ἐκ Θεοῦ ἀνωγκδώων ἀγνω- 

μονεῖν δόξητε, προδοσίαν καταγνόντες ἀντὶ τῆς ὠδυναμίας, 

οὐχ, ἱκανὰς γενομένους διὼ τὸν . χριμώνω πρᾶξαι τὼ 

προς αχϑέντα᾽ ὠλλὼ πολὺ δικαιότερον, ςεφάνοις γεραίρειν 

τὸς νικῶντας, ἢ ϑανάτῳ ᾧιμιν, πονηρὸς ἀνθρώποις πει- 

ϑομένες. 
Ταῦτ᾽ εἰπὼν Εὐρυπτόλεμος, ἔγραψε γνώμην, κατὰ τὸ 37 

Κανώνου ψήφισμα κρίνεοϑιαι τοὺς ἄνδρας, δίχα ἕκαςον" 
- λ “ »“"ὝἬ ΝΑ "-"» ΄ “ 7 ΄ 

ἡ δὲ τῆς βελῆς ἥν, μια ψήφῳ ὥπαντως κρίνειν. τὥτων 38 

δὲ διαχειρφτονε μένων, τὸ μὲν πρῶτον ἔκριναν τὴν Ἐὐρυπῆο- 
΄ ε ΄ Ν ΄ Ν ͵ 

» λεμου" υπομοσωμενδ δὲ Μενεκλεδς, καὶ πώλιν διαχειρο- 

τονίας γενομένης, ἔκριναν τὴν τῆς βελῆς. "ἃ μετὼ ταῦτα 

κατεψηφίσαντο τῶν ναυμωχησάντων ςρατηγῶν, ὀκτὼ ὄν- 
᾿ “ ᾿ « 7 -᾿ Ἁ 5 ως ͵ 

των. ὠπέϑανον δὲ οἱ παρόντες ἕξ. Καὶ οὐ τοολλῷ χρόνῳ 89 

ὕςερον μετέμελε τᾶς ᾿Αϑηναίοις, καὶ ἐψηφίσαντο, δἴτινες 
τὸν δῆμον ἐξηπάτησαν, τοροξολὰς αὐτῶν εἶναι, κφὶ ἐγγυ- 

σωθϑείς, Ματξ. ϑιίερῃ. διασωθ εἰς. 
ἧπερ. 850. ψήφῳ κελεύωσι κρίνεσθαι, 
οὐ «ράξαντας. Ἰ)εείξ οὐ ἴῃ εἀά. νεῖι, 

ΡΙδοῖ. δἀϊτ, Οα. δὶ ες μή. 
8. 36. μὴ σοίνυν. Νοῖϊδίε ἐρίμγ ἰὴ 

νἱξίογῖα εἰ γεύμε (ξομπιας, οὐ φμας ἀώ- 
ἕῆογες ῥγαηεὶς ογπαγε αἰεὐοίῖς, ἐπι! αγὶ 
υἱέος εἰ αἀνονία εἰς ζονγίωηα, φμὶ {6- 
ἠεηΐ αμξζογες οἰκεῖς οὐϊ δ: πεὸ ἱπ πέοος 
υδιαῖς (ρτοος}]) ἃ ἐπεμι [ὰ οοῦρ- 
τ, 1116) μΥ ἐμὶφεῖ υἹάφανϊπὶ τεγιρη α}1- 
τηαίογες, εἰ ῥγοάιἑορὶς φοηαἰδγμη 115 ἐο5. 
φμὶ οὐ Γειιροβαίεηι ἐτηβεγαία ποὴ ἔασον ε 
2ομενῖσιί, 

οὐχ; ἱκανός, Ἐχοὶάϊῆξε σὸς πίε ἀχ, 
εἰ Βαυὰ σοπιεπιπεηάδ ϑιερῃδηὶ ἔεη- 
τεητα. Πεϊπάς πὶ τη8}}5 αΐποτε, 
Πο5 δοουίατίνοβ εξ ἃ ΙΟ] τος, [πὰ ρο- 
τἰβ τοίοιτὶ δά χασαγνόντες : Ὡροοῖξδ 
εἴ, αἱ προδοσίαν τχὰαῖε5. ἴῃ βοηϊτν πὶ 
προδοσίας. 

τοειϑομένως, ΟΑἰὉ5 τοίεγογ δὰ ὑμᾷς, 
αυοὰ ἰπ γεραίρειν εξ ᾿πιε! !ρεηάα τι. 

8.37. Κανώνῳ, Υἱ᾽ά. 8. 21. 
βελῆς ἦν. Υἱά, 8. τ6. 
8. 38, τώσων δὲ διωχειροτ. (μη ἀξ 

λὲς ργασἰογίδες ρίοὺς βηἤγαρία ξέγγει ἀε 
γαήίομιε Ἵμαϊοὶὶ ἐηβἐμεπάϊ, ἔνε, εἰδίνις 
μυγρεοίεναὶ {ἐμ επία ῥγοδαπάα αὶ 8ὲ- 
γαΐμς, ᾿ 

ὑπομοσαμένο, Του ἀϊοϊα τ, τοῦ οοτη- 
Ῥετεπάϊηδηίζε ἱητεγροῆτςο Ἰατεϊυταπάο. 
1τὰ τεξῖας Μογὼβ ἰητογρτγείδζογ, Ἰδυάδ- 
ἴὸ ἀδ νεγῦο Ὦοο, (οἸε πὶ ἴῃ Ἰυἀϊοἰ!5, 
Ἡατροογαιίοπα ἴῃ ὑσομοσία, Ῥοϊΐμσα 
ὙΠ]. 44. 56. Ἰηίεέτρρ. 1)επο Πεηΐ5 ἀε 
Οοτοηᾶ 6. 30. εἰ Βιιάροο (οπηπηεπῖ. 
1. Ο.:- Ρ. 47. 8. 

ἕξ, γιά. 8. ᾿- 
δ. 39. μεσέμελε. ΕΒαἀά, νεῖ. εχ- 

ςερία εα. Οαῆ,. ἀδπὶ μετέμελλε. 
τυροξολάς. Ἑὰά, γνεῖι, προσξολάς, 



6, ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΒ ΗΠΕΙΖΈΝΙΟ. 

ἡτὰς καταςῆσαι, ἐὼν κριϑῶσιν" εἶναι ὃ ὸ Καλλίξενον τὅ- 

των. πρϑδλήϑησαν δὲ καὶ, ἄλλοι τέῆἥαρες, καὶ ἐδέθησαν 

40 ὑπὸ τ᾿ ἐγ υησωμένων. ὕςερον δὲ ςάσεώς τινος γενομένης, 
» κα 
ἐν ἡ 

. 

Κλεοφῶν ἀπέθανεν, ἀπέδρασαν ὅτοι, πρὶν κριϑήναι" 
, ςε Ν ΩΝ ον “ » 

Καλλίξενος δὲ κατελθὼν, ὅτε κοὶ οἱ ἐκ Πειρωιῶς, ἐς τὸ 

ὥςσυ, μισάμενος ὑπὸ πάντων, λιμῷ ἀπέθανεν. 

ἕως ἄν κρ.. Ῥτο ἐὰν κρ. αυοά τὰτ- 
Ῥαῖ {επίωπι, γείοτρῇ οπηεπαδιοπεπὶ 
δεν, εἴ Ιεοηοῖὶαᾶν, 

ἐδέϑησαν. 811. πὸ οἰᾶτη ἐχ υὐἴϑε 
ἕωυροτγεηῖ, 

8. 40. ἀπέδρασαν. Ὅς ΘΙ] χοπο 
Ἰάςπι τταάϊς Πιοάοτωβ χὶϊὶ. το3. 15 

Ῥετγαρίο σᾶγοογα δὰ Ταοξάἀξογηοπίοβ, 
Πεοεἰείαπι τεηδηΐεβ, δαΐξυρίς οὰπὶ ἃ- 
1158. ΟἸεορῃοη ἃ {τὶ πτὰ ὑγγαηηῖϑ 
ξαΐϊς οσοἰα5, δὲ ορὲβ 0] ὰ5 τε]! ααϊε. 
᾿υγῆδβ Οτδῖ. Ρ. 840 εἴ ὅρι. 8, 

οἱ ἐκ Τιειραιῶς,. ΟἿ, ἰἰ. 4. σ ἴδᾳᾳ. 

κὐασιν ον τανηρνοὺς ἀραμώβριαν εὐθενεγῶκαϑο 



ΕΡ .Υ7). 7}.Αφεσὸῇὶ͵ “ς΄ “Ἐν ΡΞ πῃ ΡΤ κειὸ “ 
» , 

ΞΈΝΟΦΩΝΤΟΣ, 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΩΝ 

ᾷ , εἰς 7 ἄν ἐὸν 

ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ. ἄν ΚΣ Ὁ 

᾿ ; νη “33: - ἀιδ. 

4 

ΚΕΦ. Α. 

Οἱ δὲ ἐν τῇ Χίῳ μετὼ τῷ "Ἐτεονίκε σρατιῶται ὄντες, ἕως 
μὲν ϑέρος ἦν, ἀπό τε τῆς ὥρας ἐτρέφοντο, καὴ ἡ ἐργαζ ὄμενοι 
μιϑῷ κατὼ τὴν χώραν ἐπεὶ δὲ χειμὼν ἐγένετο, καὶ τρο: 

φὴν οὐκ εἶχον, γυμνοί τε ἦσαν κφὶ ἀνυπόδητοι, ξυνίς αντο 

ἀλλήλοις καὶ ξυνετίϑεντο, ὡς τῇ Χίῳ ἐπιϑησόμενοι" εἷς ἘἈΡλνο 

δὲ ταῦτα ἀρέσκοι, κάλωμον ᾧέρειν ἐδόκει, ἵνα ἀλλήλους 

μάϑοιεν, ὁπόσοι εἴησαν. πυϑόμενος δὲ τὸ ξύνϑημα ὁ2 
᾿Ετεόνικος, ἀπόρως μὲν εἶχε, τί χρῷτο τῷ πράγματι, διὰ 

τὸ πλῆϑος τῶν καλωμοφόρων. τό τε γὰρ ἐκ τῇ ἐμφανξς 
ἐπιχειρῆσαι, σφωλερὸν ἐδόκεε εἶναι, μὴ ἐς τὼ ὅπλα ὁρμή- 
σωσι, καὶ, τὴν πόλιν καταογόντες καὶ πολέμιοι γενόμενοι, 

ἀπολέσωσι σάντα τὰ πράγματα, ἂν κρατήσωσι" τό τ᾽ 

αὖ ἀπολλύναι ἀνθρώπες ξυμμάχες τολλὰὼς, δεινὸν ἐφαί-- 

νετο εἶναι, μή τινα κφὴ ἐς τοὺς ὥλλες “Ἕλληνας διαδολὴν 

8, τ, οἱ δὲ ἐν τῇ Χίῳ. Ἑτοοηίϊουβ 8.2. τί χρῷτο τῷ πρ. Ομο ῥαδῖο 
«ηἰπὶ, αἱ σοποηδίῃ οὈἴξάεοτγαι, δ ἀϊ-ὀ (μἔῶὠὲ ἐπὶ λας τε ξεγεγεῖ. 
τὰ Γιαοξἀξφοτηοηίϊοτιπιὶ οἷδάςθ, πᾶανὶρᾶ- κάλαμοφ. Μδτρ. ϑίερῃ. χκαλαμη- 
νἱῖ πὶ ΟΒίιιπι. Υ. ἴαρτὰ 6. 8. 39.409. φόρων. 
Ῥλϊοάοτ. χἰϊὶ. τοο. Ασιὶοαϊαπη ἃηῖς ἀνϑρώπες ξυμμ. ϑοοῖος, φιῖ ἐπὶ ἐκετγ- 
᾿Ετέονίκου οπχϊῆι 1. Α. Οδ. οἰΐμ ϑῥαγίαπο εἴαπί, εἰ ἡέαπε ἱπμεγαπ 

σῆς ὥρας. Βιοά. ἰηϊεγρτείδίας σῶν φοη(ρίγαίλολεπι. 
τ ὡραίων κάραων. 
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ογοῖεν, καὶ οἱ φρατιῶται δύσνοοι ἐς τὰ τράγματω ὦσιν. 

5᾿Αναλαδὼν δὲ μεϑ᾽ ἑαυτῷ ἄνδρας τοεντεκαίδεκω, ἐγχειρί- 
δὲιω ἔχοντας, ἐπορεύετο κατὰ τὴν πόλιν" καὶ ἐντυχών τινι 

ὠνϑρώπῳ ὀφθαλμιῶντι, ὠπιόν], ἐξ ἰατρέίε, κάλωμον ἔχον- 

4τι, ὠπέκτεινε. ϑορύδε δὲ γενομένε,, καὶ ἐρωτώντων τινῶν, 

διὰ τί ὠπέϑανεν ὁ ἄνθρωπος, παραγγέλλειν ἐκέλευεν ὁ 
᾿ ͵7 «“ Ἃ 7 “ Ὡ Ν ᾽ 7ὔ 

Ἐτεόνικος, ὅτι Τ' κάλαμον εἶχε. κατὰ ὃ τὴν ττωραγ]ελίαν 

ἐῤῥίπτεν πάντες, ὅσοι εἶχον, τὸς κωλώμες, ὠεὶ ὁ ὠκέων 

5 δεδιὼς, μὴ ὀφϑείη ἔχων... Μετὰ δὲ ταῦτω ὁ Ἐτεόνικος, 
΄' ᾿ 7 ὕὔ ᾽ ΄͵ » 

ξυγκαλέσας τὸς Χίες, χρήματα ἐκέλευσε ξυνεισενεγκεῖν, 

ὅπως οἱ ναῦται λάξωσι μιοϑὸν, καὶ μὴ νεωτερίσωσί τι" οἱ 

δὲ εἰσήνεγκαν. ἅμω δὲ ἐς τὼς ναῦς ἐσήμανεν ἐμξαίνειν. 

προσιὼν δὲ ἐν μέρει τοαρ᾿ ἑκάφην ναῦν, τοωρεϑ'ἀῤῥυνέ τε καὶ 
͵ ς Ὁ « .“ ΄ ΕἸ δ » ͵΄ Ν Ν 

σαρήνει σσολλὼ, ὡς τῷ γεγενημένε ὀδὲν εἰδώς" καὶ μιαϑὸν 

δέκώφῳ μηνὸς δέδωκε. Μετὼ δὲ ταῦτω οἱ Χῖοι καὶ οἱ ἀλ- 

λοι ξύμμαχοι, συλλεγέντες ἐς ἼἜΦεσον, ἐδελεύσαντο, 

τοερὶ  ἐνεξηκότων πραγμάτων πρέσδεις ἐς Λακεδαίμονα 
πέμπειν, ταῦτώ τε ἐρῶντας, αὶ Λύσανδρον αἰτήσοντας ἐπὶ 

τὼς ναῦς, εὖ ζερόμενον πωρὰ τοῖς ξυμμάχοις κατὰ τὴν 
στροτέραν νωυωρχίαν, ὅτε καὶ τὴν ἐν Νοτίῳ ἐνίκησε ναυμώ- 

) χίαν. καὶ ὠπεπέμφϑησαν τρέσξεις, ξὺν αὐτοῖς δέκω κὰ 
Ν 7 ῬΑ ,’ “ [ ς «ἃ ει ͵ 

τώρα Κύρα ταυτῶ λέγοντες ὠγίελοι. οἱ Ὁ Δωκεθοεμόνιοι 
δὲ) Ν 7 « ᾽ ΄ ͵7 δὲ "ν 

ὁσῶν τὸν Λύσανδρον ὡς ἐπίιφόλεω, νωύαρχον δὲ Αρώκον, 
᾽ Ν 7 Ρ. υἂὧϑ δ Ν 

(οὐ γὰρ νόμος αὐτοῖς δὲς τὸν 

σχοῖεν, 80]], δῥαν!απὶ, 
δ, κ. λάξωσι μισϑόν. Ἑάϊι. Οαῇ, λά- 

ζωσι τὸν μισϑϑόν, , 
ἐμφαίνει, Μαγρ, ϑιςρῖ, εἰσδαίνοιν, 
δίδωκε, Ἰοϊά, διέδωκε, 
5, 6. οἱ ἄλλοι ἕυμμ, 80. αυἱΐ ἴῃ 

“Διοϊάς, Τοηΐᾶ οὐ ἰηΓα} 5 ογαπῖ, 1) 10- 
ἀοτ, χἰϊ, τοῦ, 

συλλιγίντις,. ἘΔά, νεῖ, συλλέγον- 
ΩΣ 

ταῦτά τι ἱρῶντας, {71 εἴ ἐκ βονεγ ἘΗ 
μασαγη ἰη ῥγα (ΘΗ ἐ{{| γέγασε σομα "1 
«. Ροὴ οἰδάςηι δά Διρίπυ 5. Δοοορ- 

ΓΝ “ Ν ΄ 

οὐυτον ναυαρχέϊν) τας μέέντ' οἱ 

{8 10. 

εὖ Φιρόμενον, Οὗτος γὰρ ἵν σε σῷ τῆς 
ναυαρχίας χρόνῳ κατωῤθωκὼς ἦν σολ- 
λὰ, καὶ ἐδόκει διαφίρεινν φρατηγίᾳ σῶν ἄλ- 
λων, ιοάογ, 1.1. 

ἰν Νοτίῳ, ]ά, ἴ. 5. 14. 
8. γ. ἣ καί, Ῥῖο δίκα καὶ ουπὰ 

Ὑ εΙῆο ᾿Ἰεδλϊοποσι τηᾶτρ. ϑιςρθαπ, τὸς 
οδρὶ, Νὰπι πο γου Π πλ] εἰς, ἃ Ογτο 
τα ΠΠῸ 8 οὐ ὠἰδσενε Σ πο Πα ΠΊΟΓΒ Ὁ] 5 
σονητλστηογαταγ ἃ Ὠϊοα, 1,1}, εἰ ΡΙὰ- 
τᾶτοδο ἴῃ Πυγῦ, ὁ. 7. 



͵ 

ΠΙΒΕΒ Π. ΟΑΡ, 1. 6ς 

γαῦς παρέδοσαν Λυσάνδρῳ, ἐτῶν ἤδη πέντε καὶ εἴκοσι 
ΠΝ ΟΝ 

“Τάτῳ δὲ τῷ ἐνιαυτῷ καὶ Κῦρος ἀπέκτεινεν γιὰ ἈΜ0 Δ : 

κήν κρὴ Μιτραῖον, υἱεέὶς ὄντως τῆς. Δαρριοά ἀδελφῆς, τῇ τῆς 

τοῦ ᾿Αρταξέρξε, τῷ Ααϑείν πατρὸς, ὅτι αὐτῷ ἀπαντῶντες ος ὁ, 
οὐ διέωσαν διὼ τῆς τὰς χεῖρας" ὃ ποιξσι βασιλεῖ των ΐς, 

μόνῳ. (ἡ δὲ κόρη ἐσὶ μακρότερον ἢ χειρὸς, ἐν ἣ τὴν χεῖρω 
ἔχων ἐδὲν ἂν δύναιτο ποίῆσαι.) ἋἹερωμένης μὲν ὅν καὶ ἡ 9 

γυνὴ ἔλεγον πρὺς “Δαρειαῖον, δεινὸν εἶναι, εἰ περιόψεται 

τὴν λίαν ὕδριν τάτε᾽ ὁ δὲ αὑτὸν μεταπέμπεται ὡς ἀῤ- 
ῥωφῶν, πέμψας ἀγγέλυς. 

"Τῷ δὲ ἐπιόντι ἔτει, ἐπὶ ᾿Αρχύτου μὲν ἐρυεν ἄρ- ΟἹ. ο8 ξ. 
χοντὸς δὲ, ἐν ̓ Αϑήνωις ᾿Αλεξία, Λύσανδρος, ἀφικόμενος ἐς 5 4: 

ΠΤ οοπ εἷτ , ον γον εν, 

εἶα νυ: Μαγξ. ϑίερῃ. ἤδη τῷ 

δ. 8. Δαρειαίας. ΡΙὸ Δαρειαίῳ τοῆ!- 
ταὶ ποτηθπ τυ] ϊοτὶβ, συ θηηδαἀτηοά αι 
τοδὶς ἕβοϊς Ῥιγοκῃθυλοσαβ εἰ Οοϊάμα- 
᾿βοηΐαβ. Νὰ τι ἤθη εἱξ νεγοπηλὶ!ς, ρτὶ- 
τλὰτ ΧἝΠΟΡΠοηίεπὶ δαηάεπι ψἱγαγα 
εοάεπῃ ἴοοο ἀιρ]ϊοίτεν Γοτ ΡΠ Ηδ : τὰπι 
ΠΟΠΊΘΗ. ΠῚ ΠῚ ῬΓϑοτοτ τα ἢ, εἴ νεῖ- 

σοῦ Δαρείῳ πατρὸς ἴϊὰ ρᾶπε ἥης 
περοίπιαιο δἀάϊάϊῆς, 

᾿Αρταξέρξου. Ῥτο Ξέρξῃ οὰπὶ Μοῖο 
τεοθρὶ ποπιθὴ “γίακεγκὶς, ΝΆτη Θ0Π- ᾿ 
ἢδι, Ἠατγίαπιη Νοίμπαπι, ἀθ αὰὸ δὶς 
{εγτο οἵξ, πο ἔα ἔξ Αἰ ΐα πὶ Αὐίαχοῖ- 
Χὶβ Γοηρὶ πηδηὶ, ἴδ ἐγαΐγε πη Χεγχὶβ 
ἐξουηάὶ. 

-“διέωσαν. “Ῥῖο διέσωσαν οὔτ Μόοτο 
εἰποπάδιίοπετη υἱτὶ ἀοξδὶὶ ἰπ Οὐ. 
ΜΙίο. νοὶ. ἰϊϊ. Ρ. 429. τϑοερὶ, ψαΐᾷ 
διωθεῖν ες ταὶ ἀριπιατα. Ογτορ. 
ΠΝ 3.10. ϑηΐμὰ ἀς οδάεπι τὸ οἢ διεί- 
ρέιν νν μὲ Ανὰ- διὰ σῶν κανδύων. 

Βτιοάδειβ πηᾶνυἱὲ πῆς χ- 
»-» : ᾿δίδρμριν: νυ Ϊε οοτηῖρί ἢ χειρίς : 
οτν χαρς » δἴ ἢ τ0}}} ΤΠεδοποϊανιιβ. 

ὍΠ6 πο Ορὰβ εξ νἱάε- 
. ἢ ροῖ ἢ οὐπὶ ΑὈτείοδὶο Πῖ]αο. 
Τὰς, Αὐξῖατ. Ρ. 414. ἰπιο!]ρίτατ 
χρῆμα. 

. 9. Δαρεῖον, ῬΙῸ Δαρειαῖον τεβίταὶ 
} Ἰοπθη, αυ8 8188 {Ἐπιρεῦ Χεπο- 
ῬΒοη αἰ τ Γ, 

ὡς ἀῤῥωσῶν, Τὰ Απαρϑῇ ἱ, 1. πυ}]α 

οεράὶβ ἔλξια τπηθητίους πδιγαίαγ ἢΠ|- 
ῬΕϊςίτοτ, Ἰδατίυπι δερτγοϊα πίε, ΟΠ 
Ὦπεπι. νἱτθ ἰηῆάαγο ρΡυϊαῆξι, δτοςῆϊ- 
Υἱὲ Ογτυσι. Ροῖ υΐὰβ. δάνεπιαπι 
Παῖῖο τηούῖυο,, Ογτατη ἃ ἔτγαίτε Ατ- 
ἴᾶχοῦχς σοπρτγο πῃ ηατ, εἰ ἀεπη πὶ 
ἐχοζδηζε τηϑῖγε ἰπ ἱσηρογίυτα τ 
αἰταϊ τὶ [αἰ ξ, Εχ αυο ἴοοο εβῆσεγα 
αυϊάατῃ νοϊυογαηξ βο πη απ ἰτεγ Ογτὶ 
δὰ ραίγοσα Πάτα πη, οσὰπὶ Ρυϊαβδητ, 
υὐγατησὰς Ἰοουπὶ ἢ ὲ οσοπιγατίατῃ εξ. 
Απαθαήπ εὐἰπὶ δἰαης ἀς νετὸ Τ)ατῖϊ 
τοῦθο, οοηῖτα ΕΠ οτᾶ πη ρτθθοᾶση. ἐς 
βέξϊο (ὡς ἀῤῥωφῶν) Ἰοᾳυῖ. ϑ8εά ἢδές 
παγγτΙΟἢἶ8 ἢ} οἷὰ ἀϊνεγῆίαβ, 1)ατὶ- 
5 ἐπὶπὶ ῥγϑοῖεχεῦθαϊς του, 400 
ἀδουτθεθαῖ, οοηἤ!ϊο ρΡᾶΐθτπο, ηυο0 

. ἔταῖτεβ. οοηνοοαῖοβ ἴῃ σοποογάϊΐαπη γα - 
νΟσᾶΓα ΘΟτυ ΤΊ 406 τγηϊοἰ τᾶ πὶ ἤττηᾶτα 
νοϊεθας πηογίταγαβ. Οοηΐτα Ζειυπίμ8 
ποὴ βεπλίηὰπιὶ αυἱάεπι ἰτοτ Ογτὶ δὰ 
Ῥλατίὰπι εχ υττυΐᾳας Ἰοοὶ οφοπηρᾶτᾶ- 
τίοης εβξεοῖε, ἱρίδην τἀπγεη ἨεϊἸεηΐοο- 
ΤᾺ) Πδτγαιοηθ τη δὰ ΠΌΤ Ρτοχίτης 
δηϊεσεάεπίεπι τευ, αὰὺ Ογτγαπὶ 
Ῥτορίεγ οοοϊίος ἄπο ςορτιαῖοβ ἃ ρμαῖγα 
νοσδίαπι ποη ρϑγυ ἴδ ταηεπ Ρμυΐᾶ- 
Ὀαῖ, Ου͵ὰ5 δαυϊάεπι ορὶ πίοηβ δυξῖο- 
τἰταῖεπη πῸΪ ]8πὶ οὰπὶ δῇεττγὶ νἱάδατη, 
ποίοϊο χυΐθιι8 ἀγραπηθητὶβ ἐπὶ Ἰοξὶο- 
τυ [αἷ5 ρργοθδτγὶ νοϊμεσγῖ Ζευηία. 
5. 

δ, το. ᾿Αρχύσου. Ματξ. ϑίερῃδη. 
᾿Αρχύτα, ΠΟῊ πηαϊα. 
Ε 



δὸ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΘ ΗΕΙ ΠΈΝΙΟ, 

"ΕφΦέσον, μετεπέμψατο ᾿Ετεόνικον ἐκ Χίς ξὺν ταῖς ναυσὶ, 
Κα τὰς ἄλλας πάσως ζυνήϑροισεν, εἴ σὲ Τὶς ἥν, κοὴ ταύτας 

τε ἐπεσκεύαζε, καὶ ἄλλας ἐὺ ᾿Ανξάνδρῳ ἐναυπηνεῖτο. 
ιιἐλϑὼν δὲ παρὰ Κῦρον, χρήβεατα ἥἤτει" ὁ δὲ αὐτῷ εἶπεν, 

ὅτι τὰ μὲν σσωρὰ βασιλξωξ ἀνηλὼωμένω εἴη, καὶ ἔτι πλέω 

πολλῷ, δειρε)ύων, ὅσὼ ἕξξοξ τῶν ναυάρχων ἔχοι" ὅμως 
1 δέδωκε. ΜΚαξὼν δὲ ὃ Λύδανδρος τἀργύριον, ἐπὶ τὼς 

τῤίήῤοὶς τριϊράῤ ες ἐπέφηδε; Ἀαὶ τοὶ ναύτεοις τὸν ὀφειλό- 

μένον μιδϑϑὸν ἀπέδωκξ. τοὰρὲσ χευάζογτο δὲ καὶ οἱ τῶν 

᾿Αϑηνω(ῶν ςρὰτηγοὶ πρὸς τὸ ναυτικὸν ἐν τῇ Σάμῳ. 
Κῦρος δι ἐπὶ τὥτοις μετεπέῤκψματο Λύσανδρον, ἐπὰ 

ἀυτῷ παρὰ τοῦ πτωτρὸς ἧκεν ἄγίελος, λέγων, ὅτι ἀῤῥώωφῶν 
ἐκέϊνον καλδίη, ὧν ἐν Θαϊμνηρίοις τῆς Νηδέιας, ἐγγὺς 

14 Καδεσίων, ἐφ᾽ οὺς ἐςράτευσεν ἀφεςῶτας. κοντα δὲ 

Λύσανδρον οὐκ εἴα ναυμωχέίν πρὸς ᾿Αϑηνείες, ἐὼν "μὴ 
πολλῷ πλείως ναῦς ἔχη" εἶναι γὸ χρήματα τπολλὼ κρὴ 
βασιλῶ καὶ ἑαυτῷ, ὥςε τἄτε ἕνεκεν πολλὰς πληρέν. 

παρέδειξε δὲ αὐτῷ πάντας τὰς Φόρες τὸς ἐκ Ὁ πόλεων, 
οἱ αὐτῷ ἴδιοι ἥσων, καὶ τὼ περι χρήματω ἔδωκε. καὶ 

ἀνωμνήσας, ὡς εἶχε Φιλίας πρός τε τὴν τῶν Λακεδαιμο- 

νίων πόλιν καὶ πρὸς Λύσανδρον ἰδίων, ἀνέξαινε τσαρὼ τὸν 

πατέρω. 
͵7 ,» » Ν 3. “ὦ »" ὔ Ἅ, »- 

16 Λύσανδρος δι, ἐπὲὶ αὐτῷ Κῦρος πάντω παραδοὺς τὰ 

δ. τ΄, ὅμως δ᾽ ἴδωκι. ἘΔὰ, νξξι, 
ὅμως δίδωκι. 

ἐσεπηῆο (οἶδ, ὅμωξφ δ᾽ ἔδωκε. 
3 υδεῖ τἐπηρογατι γαϊο, Κ΄. 4, Τρο!- 
ἴω, 
ἐν 13, μετεχήμψασό, 561], εἰ; Σἄρ- 

, 
Καδώσίων, ἘΔ, σαΐξ, Καδυσίων, 
ἱφράσιυσιν ἀφιφῶται,.. ἘΠ 4, νείε, ἱ- 

ψεάτευσι καϑιφῶτας, Ἡΐπο Βτοδδοι8 
δου κίς ἐφράτενε καταφιγῶται, ἡμὶ αὐ 
“0 ἰεζεσεναη, 

δ, τ4., ψχαρίδειξι, ῬΙαίαγοι, τ, ο, 
9: τύρφ σὰ Φόρουρ ἀπίδμξι τῶν ᾿'ύλιων 

λαμβίνοιν ἐκεῖνον, καὶ τὴν ἀὑφοῦ δινάγίφεν- 
σὶν ἀῤχήν' ἀσπασώμινος δὲ, καὶ διηϑε)ς 
μὴ ναυμᾶ χεν ᾿Αϑηναίοιξ, Φρὶν αὐφὸν 
ἀφικίσϑαι! «ἄλιν, ἀφίξισϑαι δὲ ναῦ, ἔ- 
χοντᾶς ασόὐλλὰς ἴχ τσὶ Φοινίκης καὶ Κιλι- 
κίας, ἀνίδαινιν ὧξ βασιλία. Ζ, Ἐκ αὐὸ 
Ἰδοὺ ἀρρᾶτδξ, τϑξϊεὲ Μούδαι ἰπῖουργε- 
τῶ παρίδειξι, ἀρναυϊ; Ὦ Ἰοδεῖο ἴὰ- 
πὰ εἴ, 8, μι 

τῶν Λακιδαιμονίων, δες τῶν ἴῃ 
δά, νει, 

8, 18, ἀναραδέρ, Ὁϊοὰ, αἰ, 104. 

σῷ Λυσάνδρῳ τῶν ὑφ᾽ αὑτὸν πόλεων τὴν 
ἐσίγαδιν «'ἀρίϑωκι, Καὶ σοὺρ φόρνε Φούσῳ 



ἢ τ). αὶ ρα Νι, ὦ. απο 

ΠΛΒΕΚ πὶ ΘΑ͂ΡΙ 1 6) 

πρὶ υμῳσημονηδων ἀῤῥωφθντῶ μετάσπεμπῖος ἀνέξασε, 
μεαθὴν διαδὼς τῇ σρατιῷ, ἀνήχθη τῆς. Καρίας. ἐσ τὸν Κε- 
ράμειον κόλπον" καὶ τρισδαλῶν τόλες τῶν ᾿Αϑηναίων 

ξυμμάγῳ, ὄνομει ἹΚεδρέμαεις, τῇ ὑστεραίᾳ προσδολῇ κατὰ 
ἀμ κυ ἡἠρανμκόδ ὀντϑνω δυρημδάμομ, 
οἱ ἐνομεῶντες) ἐκξίϑεεν δ΄ ἀπέπλευσεν ἐς Ῥόδον. Θὲ δὲ 16 

᾿Αϑηναῖοι, ἐκ τῆς Σώμε ὁρμώμενοι, τὴν βασιλέως κακῶς 

ἐποίεν, καὶ τὴν ἐπὶ Χίον καὶ τὴν Ἔφεσον ἐπέπλεον, καὶ 
παρεσκευάζοντο τορὸς ναυμαχίαν" καὶ φρατηγὲς πρὸς 
τοῖς ὑπάρχεσιν εἵλοντο Μένεινδρον, Τυδέα, Κηφισόδοτον. 

Λύσανδρος δὲ, ἐκ τῆς Ῥόδου παρὼ τὴν Ἰωνίαν ἐκπλεῖ πρὸς Τ7 

τὸν “Ἑλλήσποντον, τρός τε τῶν πλοίων τὸν ἔκπλεν, ταὶ ἐπὶ 
τὰς ἀφεςηκυίας αὐτῶν πόλεις. ἀνήγοντο δὲ [9] οἱ ᾿Α9η- 

ναΐῖοι ἐπὶ τῆς Χίου πελάγιοι" ἡ γὸ Ασίω πολεμίᾳ αὐτῶς 
ἦν Λύσανδρος δὲ ἐξ ᾿Αδύδου παρέπλει ἐς Λώμνψνακον, 18 
ξύμμαχον σαν ᾿Αϑηναίων" καὶ οἱ ᾿Αδυδηνοὶ καὶ οἱ ἄλλοι 

παρῆσαν πεζῇ" ἡγθτο δὲ Θώραξ Λωκεδριμάνιος. προσ- 10 
δαλόντες δὲ τῇ: πόλει, αἱρῶσι κατὼ χράτος, δ διήρπασαν 

οἱ φρατιῶται, ὥσαν τλουσίαν, καὶ οἷνγξ καὶ σίτξ καὶ τῶν 

ἄλλων ἐπιτηδείων πλήρη" τὼ ἢ ἐλεύϑερω σώματω πάντα 
ἀφῆκε Λύσανδρος. Οἱ δὲ ᾿Αϑηναῖοι, κατὼ πόδας πλέ-20 

τελεῖν συνέταξεν. Ζ. Ἰάετη ἀεϊηάε ΡτῸὸ 
Οεάτεϊς. ποτηϊπαὶ μασι (ατίθθ, ἀδ 
αυὰ ἀυθίταης Τπέεγργειθβ, εἴ Ταίατα 
Ἰοξετε ἡυθεης. Εχ ἴΙοοο ποῆτσο Κεδρέας 
ποταϊηας ϑίερπδηὰ8β ΒΥΖ. πιοηδῆϊα 
Ῥτι Ῥοτίο. Οδγαπηθαπι ἢ πυιΠ ᾿πίεγ εἴ 
Ἰαῆαπη ΠαὈϊτατὶ ἨαΠοαππαῆαπι, αἷὲ 
Ρ]πίαϑ ; ἢ Ἰθιταῦ Ἰααπη ἴῃ ϊοάοτο 
Ρίόθο. 

8. 16. ἐπὶ σὴν Χίον. 5]6 τεδϊε ὙΥεἸ]- 
8 ε πιᾶγρ. ϑίερῃ. Ψα]ΕῸ ἀὰπὶ σὴν 

. ῥπὶ Χίον 
πρὸς τοῖς ὑπάφχεσιν. Ηΐς ἔπογαπὲ 

65, αἰ σΟΠΙΠΠΠΙΟΓΔΠΩΓ ἵν 7.1. 
εἴλοντο. Νίατρ. ϑιίἊρῃ. προσείλον- 

χὰ 

«17. πρὸς σὸν ᾿Ελλήσα'. Τινίαπιάοτ, 
νι ἴεν 1... αἷῖ, ρας ΖΞ ρίηαπαι 

εἰ δα] απλὶπα ἱπέεξαν!ε, αὐϊταυς Ατιῖ- 
στη, [δὰ σε ἰηξεξεϊ5. 

πρός τε σῶν ασλ.-: πόλεις. {7 εἰ πα- 
αἰδμς ἐκ μνγ γε εἰ μγόος Ἡεἰεβῥοητῖα- 
δας, ψ ἀεζεσεναη, γεσμ ῥεγαγεί, 

πελάγιοι. ΑἹδοπίφηζες σενίας Ολέμης 
» Μεά, φιῖα Αβανι υδδὲ τηξεμάνα 
Ἦν ΤΟ στ ὩΣ )ωμκία ἰομὲ- 

ΚΝ ἐπὶ αἰίο ῥεϊεδαηΐ Ηεἰοξῥοπίμηι. 
Ζ. Ἰσαϊατη καὶ δηῖς οἱ ᾿Αϑηναῖοι 
τϑέϊε ἀποὶβ πο! αἵδτη ἀδτηηδαὶ ΜοτῸΒβ : 
εἰξ επὶπὶ ἰῇ Ὦδο εχρίϊοαζίοης τεὶ; 
Ῥάυ]ο ἃπῖς ποὺ ἔμεῖ5 ἀϊβίηξεε ἐγδάϊτϑο, 
{πρετῆσδ. 

δ. 18. ἡγεῖτο δὲ Θώραξ. ῬΙαἴδτοι. 
Εγῦ. ς. 9. Θώραξ δὲ σῷ πεζῷ « τρατῷ 
συνανύσας, εἰς σὸ αὐτὸ, προσίξαλε «οῖς 

σείχεσιν. 

ΡΖ 
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6ὃ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒ5. ΗΕΤΓΕΝΙΟ. 

οντες, ὡρμίσαντο τῆς Χεῤῥονήσου ἐν ̓ Ἐλεῶντι, ναυσὶν ὀγ δο-- 
ἥκοντα καὶ ἑκατόν. ἐνταῦϑιω δὴ ἀριςοποιεμένοις αὐτοῖς 

ἀγγέλλεται τὰ περὶ Λάμψνωκον, καὶ εὐθὺς ἀνήχϑησαν 
ἐς Σηςόν. 

ΕΝ ΕῚ Ἂς » ͵7 ΕΣ 

ἐκῶϑεν δὲ εὐθὺς ἐπισιτισάμενοι ἔπλευσαν ἐς 
Αἰγὸς τοτωμὲς, ἀντίον τῆς Λαμψάκε" (διέχε ὃ ὁ Ἕλ- 
λήσποντος ταύτη ςαδίους ὡς πεντεκαίδεκα) ἐνταῦϑω δὴ 

22 ἐδειπνοποιῶνγτο. Λύσανδρος δὲ τὴ ἐπιέση νυκτὶ, ἐπεὶ ὅρ- 

3ρος ἦν, ἐσήμηνεν, ἐς τὰς ναῦς ἀριςοποιησωμένες ἐσξαί- 

γεν. πάντω δὲ παρασκευασώμενος ὡς ἐς ναυμαχίαν, κρὴ 
τῶ. παρωξλήματα παραδάλλων, προξίπεν, ὡς μηδεὶς κι- 

23 γήσοιτο ἐκ τῆς τάξεως, μηδὲ ἀνάξοιτο. οἱ δὲ ᾿Αϑηναῖοι 
ε; »"Ὕ ε 77 » 2 δι νᾺ, -" ΄ ͵ ᾽ 

ὥμω τῷ ἡλίῳ ἀνίοροντι ἐπὶ τῷ λιμένι τηωρετώξαντο ἐν με- 
τώπῳ ὡς ἐς ναυμαχίαν. ἐπεὶ δὲ, οὐκ ὠντανήγαγε Λύ- 

“ , ΝΣ ΟΝ ἢ ᾽ ᾽ 
σανδρος, καὶ τῆς ἡμέρας ὀψὲ ἦν, ἀπέπλευσαν πάλιν ἐς 

Ν "ὉΝἮ ΄ 
τὸς Αἰγὸς ποτωμῶς. Λύσανδρος δὲ τὰς τωχίςας τῶν 

γεῶν ἐκέλευσεν ἕπεαδαι τοῖς ᾿Αϑηναίοις" ἐπειδὰν δὲ ἐκξῶ- 

σι, κατιδόντας ὅ, τι τσοιῶσιν, ἀποπλεῖν, κοὴ αὐτῷ ἐξαγ- 

γεῖλαι. καὶ οὐ πρότερον ἐξεδίξασεν ἐκ Ὃ νεῶν, τορὶν αὖται 
- “" “Ὁ 7 ΄ ΦΥᾺ δ’ ΝΜ Ὁ τς, » 

ἥκον, ταῦτα δὲ ἐποίει τέῆαρας ἡμέρας" κοὴ οἱ ᾿Αϑηναῖοι 
᾽ ,ὕ 

ἐπτωνήγοντο. 

δ, 20. ὀγδοήκοντα, Ὠϊοάοταβ. χἰϊὶ. 
1ο4. παπγεαῖ 173 πᾶνο8 ς [εὰ ρᾶιϊο 
Ροίξ τος σοηίοητς οατὶ Νοῖτο. 

8.21, ἔσλευσαν, ῬΙυτατοῦ. 1,1}, π΄ἀρί- 
σλευσαν εἰς Αἰγὸς ποταμοὺς, ἀντινγίρας 
τῶν σολιμίων ἵφι ναυλοχάντων «τερὶ τὴν 
λάρνψακον. ; 

ταύτῃ, Οοντοξιίοηοσι [μοοποανὶὶ 
τὸ ψυΐχαῖο σαύτης τοσορὶς Ὁ εἰ ἴὰ8 ες 
οΥω3, 86ε« ρεηἰτίναβ Γερίτων δὺ οἱ - 

"Πρη ριῶρ. ἀπό, Ζ, Αἱ (δηίὰ5 ἰτἃ 
Ρΐδης αἰΐσπυβ οχί ἰ τ, Ἀςξὶς νοτὸ Μο- 
το ἰητογργοίατων : ΗΟ εἰροπτα ραῖςι 
ἰπ Ἰαὐτυάίποτα ἴῃ δᾶ ματος ἴδα τὸ- 

οησ, ἴαᾳίὰγ μοία! τοδϊατω, Βεῆς 
Ἰυτάτοθυν ἰη ἀλρν μα 6, 11, φὸ δὲ 

μεταξὺ τῶν ἡσοίρων διάφημα ταύτῃ σιν- 
τίκαΐδεκα φαδίων ἱφι, 8, φ 

8, 22, πιαραβαλών, 5ὶς τεξὶς 7 χης, 
εἰ ναοῖς, εἀά, ρηοῖον ΑἸά, αυδηι (φαυΐ- 
ιν, 5. ΟΡ", πιοὶς σαφραφάλλων, Οτο- 

᾿Αλκιβιάδης δὲ, κατιδὼν ἀπὸ τῶν τερχῶν 

τὰπι Ῥαϊπγετὶ 5 Ἐχεγοῖς, δὰ ὅτ. δαδὲ, 
Ῥ- ὅ2. οχρὶίζαι Ἰοοατῃ ἰϊὰ : Ῥὲν σαρα- 
ὁλήμασα ἐπ εἰ ρο ἐα, φηα αὐ ἱερόμάος 
πελέ δε εάν ονοα πα Ό Ἢ ἐπ ἑαόπ- 
ἰαεὶ ογαγ βυε βαε ῥἐμ εὶ εἰ οναιδμς, α 
αὐμαῖηε ἐεκ δ, φμιόμς οἰδρα μἰεῤαηίμνν, 
σῆυε 2ηι ἐἐπίεα ρίδια , τὰ ἡμὴς ἐμ ἐγῖγες 
γαϊόμε φοραμίμν ὑοοε, αὐ 1 αἰὶς ζονίε ἀε-. 
“σια, ρανείαοβ, ἐμ πιαξογ δες θεῷ 
παυϊρὶὶε εἰ πομνο Οὐοεαηο ϑαθοτιὶ, ΟἿ, 
(αρτὰ δά ἱ, 6, το. Θυᾶτο ῥ᾽ αἰατομὰς 
αἷτ, ᾿υγίαμάγαγα ᾿ ΠῚ ΠΣ 08 ἴπ πᾶνὶ- 
Ὀ08 καϑέξζεσῥναι κόσμῳ καὶ σιωπῇ διχο- 
μένους τὸ παραγ[λλόμενον, 
᾿ 23. ἐν μισώσῳ, Ῥ]υἰΆΥΟ ἢ, μέσων 

πηδὸν, ζγοηε ἐρι ρθε αἀϊνεξῆα. 
δ. λ4, ταχίφας τῶν νιῶν, Ῥοϊγεοηυν 

ϑιγαῖ, ἰ, 48. 2. αἰοὶς δύο πριήροις» οι 

ΡΙυτατοα5, δύο ἤ τρεῖς σριήροις. 
ἐξιζίδασιν, 80, ῥέος μεἰἑξίοε, 
ᾷ, χ5, [᾿Αλκφιάδης. Δα δὰ, ᾳυδ οκ 
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τοὺς μὲν ̓ Αϑηναίες ἐν αἰγιωλῷ ὁρμῶντας, καὶ πρὸς ὅδε- 

μιῷ πόλει, τὰ δὲ ἐπιτήδεια ἐκ Σηςοῦ μετιόντας τεντε- 

καίδεκω ςαδίους ἀπὸ Ἵ νεῶν, τὸς δὲ πολεμίες ἐν λιμένι, 
καὶ πρὸς πόλιν, ἔχοντας πάντω, ὧκ ἐν καλῷ ἔφη αὐτοὺς 

ὁρμεῖν, ἀλλὰ ̓ μεϑορμίσαι ἐ ἐς Σηξὸν παρήνει, πρός τε λι- 

μένα καὶ πρὸς πόλιν" ὃ ὄντες ναυραχήσετε, ἔφη, ὅταν 

βέληϑϑε. Οἱ δὲ φρατηγοὶ, μάλιξα δὲ Τυδεὺς καὶ Μέ- 26 

νανδρος, ἀπιέναι αὐτὸν ἐκέλευσων᾽ αὐτὸς γὰρ νῦν φρατήη- 

γῶν, ὡκ ἐκεῖνον. Καὶ ὁ μὲν ὥχετο. Λύσανδρος δι, ἐπεὶ 27 

ἡμέρα ἥν ̓πέμπῖη ἐπιπλέεσι τοῖς ᾿Αϑηναίοις, εἶπε τὸὶς 

οαρ αὐτῷ ἑπομένοις, ἐπὰν κα]ίδωσιν αὐτὲς ἐκξεξηκότας 
"κα ἐσκεδωσμένες κατὰ τὴν Χεῤῥόνησον, (ὅπερ ἐποίεν πολὺ 

μᾶλλον καϑ' ἑκάςην ἡμέραν, τά τε σιτία τοόῤῥωθεν ὠνέ- 
μένοι, καὶ καταφρονῶντες δὴ τοῦ Λυσάνδροε;, ὅτε ὧκ ἄντω- 
γῆγεν) ὠποπλέοντας τἄμπαλιν παρ᾽ αὐτὸν, ὧραι ἀσπίδω 

κατὼ μέσον Ὁ πλῶν. οἱ δὲ ταῦτα ἐποίησαν, ὡς ἐκέλευσε. 

Λύσανδρος δὶ εὐθὺς ἐσήμανε, τὴν ταχίφην τυλεῖν᾽ ξυμ- 28 

παρῆεε δὲ καὶ Θώραξ, τὸ πεζὸν ἔχων. Κόνων δὲ, ἰδὼν τὸν 

ἐπίπλεν, ἐσήμανεν, ἐς τὰς ναὺς βοηθεῖν κατὰ κράτος. 

διεσκεδασμένων δὲ τῶν ἀνϑεώπων ὄντων, αἱ μὲν τῶν νεῶν 
δίκροτοι ἥσαν, αἱ δὲ μονόκροτοι, αἱ δὲ τταντελῶς κενα" ἡ 

ἀμοαμὸ ὐκυκωλλο ὑλυνταν ἧπε- 
"ΤᾺ τἀπὶ ΑἸ ἷ5 ἀέξαπ ἔα δ νἀ δτὶ 
ἀς ΑἸοϊδίαἀο τενοοαπάο ; ᾳυοά τηᾶηί- 
Τεῆο ἀγροὶ Ἰοσὰ5 Απἡδορῃδηΐβ ἰη Ἀὰ- 

Μεάοοσυπι εἰ ϑεαῖπεη ΤὭτγασυτη τὸ- 
8ὲ85. ορετη ἰαίυγοβ εξ. ϊοά. ϑ8ῖο. 
ΧΙ, το 5. ηαὶ δά άϊε ἱπηρεῦ! σουηπηι- 
πἰοδιϊοπθπ ἢ ὶ ρει ἔξ. ΑἸοϊ δἰαάδτ, 

᾿ ᾿Ανδρῶν. δὲ διαφέρεται α΄ 

Πἰβ ψοηὰ 1425. υτἱ γϑδϊθ δἰϊατη δά- 
τηοηΐτ (Ὁ ΠΟΙ ρτθοοὶ δαξῖοτ, δἀάξηϑ: 

Ἐξνοφῶντα 

περὶ σῆς καϑόδου. Τ)οϊεπάμπι, πο 
Δα! ἔξ εὰπὶ πατγαιῖοηΐβ ἀϊνογῆϊα- 

- ἴοτη. (ὐδβοίθγαστη σοὶ αυα ΤΌΠΟΝ Ρᾶγ5 
εχ ΑἸ τοὶ σοπηπηθητατ ἀπ δλα ρῥἷα- 
τ ΔῸ Ὠίουῖθο νογταῖα αθοιγαῖ, Εχ 
«““«ἀενἀϊς.} 

ἀπὸ τῶν τειχῶν. Ε σαβεῖϊο, φιμοά 
λαδεόαν ἦι: Ολενίοηείο. Ἰπάς βαυο νε- 
ξῖα8. δὰ Αἰμεπίεηῆμππι ἀποεβ, (ΡΊὰ- 
ἴάγοῃ. 1γ{. το, εἰ ΑἸοϊθ. 36. 3).) 
Ῥτϑοῖογ δ[1ἃ 8] γα σοηῇ]ϊα, 4υξθ ἀ6- 
δῖ, εἰἰαπὶ ρτοτγηϊῆϊς, Αἰπεηϊςηῆδις 

Ιὴ 1Π|4 τερίοας ρίυγεβ ᾿Αἰμεηϊδηΐες 
οαἴεια εἴ ἄρτοβ Βα υ ἀρρᾶτεῖ ἐχ 
Απαθδῆ Υ]]. 3. 10. 

ξ πόλει. ΟΔῇΔ]. ἐδεμίαν πόλιν. 
πρὸς πόλιν. Ματρ. ϑιερῇ. 1,. πόλει. 
ἔφη αὐτός. Α.]. Οδῇ. αὐτοῖς. 
8. 27. δὴ σοῦ, 7απε: Βιγ]. Οαβ. σι 

φοῦ. 

ἀσπίδα. ῬΙαίάτοδς ἀσαίδα χαλκῆν 
ἰσάρασϑαι πρώραϑεν. 

δ. 28. Θώραξ. Αρυὰ Ὠϊοάοτγατη Εἰε- 
οηΐσὰβ σορὶδ5 τετγεῖῆτες ἀσποῖξ. 

σκεδασμεένων---ὔντων. ΟΔῇ. διασκε- 
δασμένων. Τ)εϊηάς ὄντων ἀεϊεηάατῃ 
σοπίαετγαηι 51. εἰ 1. 

Ε9 
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δὲ Κόωνος καὶ ἄλλωι περὶ αὐτὸν ἑπτὰ πλήρεις ἀνήχϑη- 

σαν, καὶ ἡ ἐδλρρην τὰς τὐγημρ ναμγρνηρυντν.ον 

ταῖς ἐννέω. μρρ δνυδυτοστα ἐπεὶ - τῶν ᾿Αϑηναίων τὼ 

πράγματα διεῷϑ αρμένα, κατωογὼν ἐπὶ τὴν ᾿Αδαρνίδα, 

τὴν Λαμψάκου ἄκραν, ἔλαξεν «ὐτόϑεν τῶ μεγάλω τῶν 

Λυσάνδρου γεῶν ἱςίω. καὶ αὐτὸς μυὲν ὀκτὼ ναυσὶν ἀπέ-:. 

ον τυ ζ ζ ιν στλευσε τοαρ᾿ Ἑθαγόρων ἐς. Κύπρον" ἡ δὲ ᾿άραλες ἐς τὰς 

᾿ 380᾽ Αϑήνας, ἀπαγγέλλδσω τὼ γεγονότω. Λύσανδρος 3) τάς 

τε ναὺς ̓  τὸς αἰχμωλώτες ὁ τἄλλα πιώνπο ἐς Λάμψα- 
“εν ἀπήγαγεν, ἔλαξε δὲ καὶ τῶν σρατηϊγῶν. ἄλλες τε, ὶ 

Φιλοκλέω κοὺὴ Αδαάμαντον. ἡ ἡ δι ἡμέρῳ ταῦτα κατειργώ- 

σατο, ἔπεμψε Θεὐπιμεπον τὸν Μιλήσιον ληφὴν ἐς Δωκε- 

“δαίμονα, ἀπωγίελξντω τὼ γεγονότω" ὃς ἀφικόμενος τρι- 

81ταῖος ἀπήγίειλε. Μετὼ δὲ ταῦτα Λύσανδρος, ὠϑροίσως 

"αῆά. Ἰσοπίοπειε ῬΙατατοῖναβ ἴῃ Α1- 
εἰδιαὰς εἰ {γίαπάτο σ. 11. οοῃίγα 
ιοάοταβ οαπὶ Ῥαυΐδηϊα ἢἰ]. Ὁ. 232. 
ἀδοοσπι -πὐτγηδίαηῖ. Οὐπὶ Ρ]αἴδτομο 
'Ταοῖς Ῥοϊ γοῦνα ἵν φ 6. 2. σηαΐϊο φατῆθπ,. 
ὉΠ8 ΠῚ πᾶνεηι ἰῃ Ῥομπίυπι οθαρ θα δά- 
τάῖτ, “Βτονίαβγονη τηουοταῖ Πγοπεῖ 
ἦν, 1,. 18, εἰ τηδὶς υπϊνογίαβ. ἢᾶνοβ 
φαρίαβ5. αἷτ, Ἰλιοάοτί πηαγγαιὶο ἀς ρυξὸ- 
Ἰῖο ἀϊίογαραι οο, φιοά ΡηϊοοΙος αἰοὶ- 
τον οι ἀἷς οὐ ἐγ κίπτα πανίθιι5. ἃὉ- 
ἀϊΠπ ει ροσία, οὶ υἱ το] Ζυὶ ἐγ ογασοὶ ἐς 
“ξῃᾳυοτοηίατ, ᾿υΠ ἔς, Πμης νἱκάωπι 
Ριορτοιϊωτη ἰννίβάογ, ἐμ ἔα καπὶ θοα- 
νοστι, οἱ ταὶ αὐ. ἤᾶνοβ πππρᾶταιαβ 
οορίτ, Ῥγροίοῦ ἀοσοπὶ ἃ οροης δὺ- 
«ἀυξτας 

τουχύδρια, Ἰτὰ νυϊξαϊαπι σὰ χοίδρια 
“σοτγοχίε ἰνφοηοὶ, 

8. χ9. Λαμψάκου, Μαϊε εἀά, νε- 
τοῦοθ Λάμψακον, Ἐχ Ἠεολίο "ἡλδαρ- 
νον λαμ ψάκν ἄκρην αἴοτι ϑισριν, μα, 
“πη Αἰπσηζοὶ ἡ“, ρ. 62. τηρϊε Ἰομίτων 
“ερὶ Δ ἐν σῇ ̓ Λαφιρνίδ, 
ἵ, ν, δισάοιι . σὴν εἰς νῷ 

νας ἑπάνοδον ἀπσίγνω, φοδηϑεὶς σὴν. 
τῇ δήμου, Μειηογαι μος υμπηι, Λα 

σταζος Ενδρ. Ὁ. δοζ. εἁ. ϑγοι. 2)ε- 
Βίηο Χοπορῆοη Οὐποιὶβ ἰτογ ὩΣ πὶ - 
αῃὶηῖς ἀρέγα ἦν, ἃ. αὐ Ῥεγη δατάτη πανί- 
ἘΠῚ Ρτγϑοίοξιὶ, ΟἸαἤἴδην Ῥουγίατατη τὸ- 
“«αῦι5 τεχὶς, αὐδῖοτὸ Ἰθϊοἄοτο χῖν. 89. 
1)ς φοπιπλοτδτίοπο εἶπ8 ἐπ ΟΥΡγο Ῥλι- 
παγοίναῖς. Ατυαχ. Ὁ..21. ὃ γὰρ Κόνων διΐ- 
φριξε μὲν ἐν Κύπρῳ μἴὰ φὴν ἐν Αἰγὸς 
«ποταμοῖς »αυμαχοίαν, οὐ πὴν ἀσφάλειαν 
ἀγαπῶν, ἀλλὰ πὴν ὧν σφαγμάτων 
μεσαξυλὴν περιμένων, (Θαδὲ ὉΧ ὉΟπὰ- 
απυμὶ δυδῖοις μερίς νοτεὶῦ οὐ τοσα τ 
ἸΝεροβ οηρῃ. Ο, 2. 

παγγίλλυσα. διορ. εὐγδηθαῦαὶ 
ἀσᾳγἤλῶσα, τεδὶς, 1τὰ Θαιίτη ροῖ εἴ, 

ιδ.. .30. αἰχμαλώτους. Ῥ]ῸτΑΥΟα5 
Δγίαθατ, ον ααν τρισιχιλέως ἄνδρας. Ομ- 
τογαση οακα!οραμι φογαμη, ἡαΐ ν- 
ωάγαηι ἰὼ ρυρσοα ναὸ πηλχὶπὶς ἤυνο- 
ταητν οἵ υοτασ δ τολθ ἢ το ρὶὸ 
Ἰλεϊρμΐοο ἀραϊοανοται, Ἰναῖνσε Ῥασία- 
Ηἰδ8 χ Ῥὲ ὅ το, μὲ ρνϑοέου ἘΪογπιο- 
πο. Βα θογηδιοιοιι οὶ Βτοομίοαμι πὸ- 
γον; Βθ] τλ «οροτίο, αιοιὶ ἢ. 1. ἰσρὶ- 

Ἱπονοχ δὲ οὐ φιἰατο ον 
νὸν 31, ιἀλ ροίσας, ον τ ψαηι, Θα- 
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τὸς ξυμμάχες, ἐ ἐκέλευσε βελεύερθαι περὶ τῶν αἰχμαλώ- 

Τῶν. ῥταῦϑα δὴ κατηγορίαι ἐγίγνοντο βολῇ τῶν ̓ Α3η- 

ναίων, ὥ τε ἤδη παρανενομήκεσαν, καὶ ἃ ἐψηφισμέροι 
ἦσαν -αριξΐν, εἰ κρωτήσειαν τῇ γευμαχίῳ, τὴν δεξιὰν χέρω 
ἀποκόπῇεω τῶν ὠγριϑότων πάντων, οὶ ὅτι λαξόντες δύο 

τριήρεις, Κορινθίαν καὶ ̓ Ανδρίν, τοὺς ἄνδρας ἐξ αὐτῶν 

τυάγτας ρτ' "μνίσειων. Φιλοκλῆς δὲ, ἦν φρᾳτηγὸς τῶν 
ΑΞ ἡναΐων, ὃ ΓΙ διάφϑειριν. ᾿Ελέγετο δὲ καὶ ἄλλα 32 

πολλὼ, "ὸ ἔλξο, ἀποκτένωαι τῶν αἰχμαλώτων ὅσοι ἦσαν 

᾿Αϑηναῖοι, τυλὴν ̓ Αδεμάντρυ, ὃ ὅτι Μόνος. ἐπελάδετο ἐν τῇ 

ἐκκλησίᾳ τῷ τ. τῆς ἀποτομῆς τῶν χειρῶν ψηφίσματος. 

ἠτιάϑη μέντοι ὑπύ τινῶν, προδέναι τὰς γαῦς. Λύσανδρος 

δὲ, Φιλοκλέῳ πρώτῳ ἐφωτήσας, ὃς τοὺς ̓ Ανδρίους καὶ Κο- 

ρυνϑίας καταρρρημνίσειε, τί εἴη ἄξιος παϑεΐ, ἀρξάμενος 

ἐς Ἕλληνας παρανομεῖν, ἀπέσφαξεν. 

ΚΕΦ. 8. 

ἘΠΕῚ δὲ τὼ ἐν τῇ Λαμψάκῳ κατεφήσᾳτο, ἔπλοι ἐπὶ 

τὸ Βυζάντιον καὶ Χαλκηϑόνω. οἱ δὲ αὐτὸν ὑπεδέχοντο, τὲς 

τῶν ᾿Αϑηναίων φΦρερὲς ὑποσπόνδους ἀφέντες. οἱ δὲ τρο- 

δόντες ᾿Αλκιξιώδη τὸ Βυζάντιον τότε μὲν ἔφυγον ἐς τὸν 
[ 

πὴν δεξιάν. ῬΙατατρΒυς ἴ νύ. ο. ο. ἧς 
Ῥμηοοῖὶε : ἔπεισε ψηφίσασθαι σὸν δῆμον 
ἀσοκόαἼειν σὸν δεξιὸν ἀντί ρα. τῶν ἀλ.- 
'σκομένων, ἔπε βε υ γὼ μὲν φῇ μὴ δύνῳων.- 
ται, κώπην ὃ ἐλαύνωσι. [ἐς ςεῖο Οἤο. 
ἐἰπι τας “ ΑἰΠδηἰεπίο5 Τοϊνετγαητ, αὐ ΨῈ- 
δἰποείς, αὶ οἰφΗὲ γα]οθαῃι, ῬΟΙΠςο5 
Ῥιοϊδοτεηζαγ, αἰτεῖς εὐΐαι ἱπηγηΐηθ- 
δοω Ῥροθιε Ῥιορὶπαυϊϊαϊοπι ΔΕ ρίπα 

γ᾽άς ἰρίτατ, Πὰπι ΠοΟ ἵπ ΙορῸ 
ἐπρμήναι πὶ οἴαπι τὸν δεξιὸν ἀνείχει- 

τι. γε Αἰοϊδ. 37. υδὶ τετα]εγαῖ, 088 
ποῖον ἔωρτα ὃ. 26. δάάϊε: ὁ μὲν ὧν 
᾿Αλκιξιάδης ὑποαεύσας τι καὶ προδοσίας 
ἐν αὐτοῖς ἀπηλλάτηεο. Θαυίη ἱἹρΗ͂ ΑἹ- 
οἰδιδάϊ ρτγοϊοπῖβ Ταΐρ᾽ οἰοπεπη ἱπὶ- 
ΡῬᾶξϊάπι ἔϊπε, ϑρραΐοι ἐσ ἔγῆα οου- 
γᾷ εἷὰβ ΒΙαπὶ Θταῖ. Ρ. 548. υδὶ ἄς 
Ρδΐτγε ἐῇ : ἐτόλμησε τὰς ναῦς Λυσάνδρῳ 
μετὰ ᾿Αδειμάντῳ προδοῦναι. ΔΌ ἱρίο 
Ὅοποης Δαϊπιαπιαπὶ δοσυίαταση ἔα ξ 
τεῖετε ᾿ϑεπ οπθηςθβ ἀς (1 ἰεραῖ. Ρ. 

ρα 
8. 32. ὅσοι ἦσαν. Ῥαυίδη 85 ἰχ. 32. 

ῬΒΙΙΟΟΙ ἐπα οαπιὶ αυδίμοτ τα] ]]} 15. Α - 
{ποηϊοπ απ ὁσοίζαπι, ἱῃπατηδίατη]υς 
αδ]οέταπι ἔα ΠῈ αἱὲ, 

ποροδῶναι. ῬΙαςΑτΟ 5 Γγίαπάτο ο. 

4οι. Οοποηοτῆ δίοϊ νῖς δείασα Τίο- 
οταῖος δὰ ῬΠΙΠΙΡΡ. Ῥ.ιδ5. 

ἀπίσφαξει». ἽΝ εἰπιϊάς (δὰ πιᾶ- 
δπὸ πὶ ΠΟ τπογίςτῃ τὲ, εχ Τῆεο- 
Ῥῆτγαῆο τεΐεγι ῬΙ αἰτοῦ. ᾿υγίδπάγ. σαρ. 
13. 
Ε 4 
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τ ὕςερον δ᾽ ἐς Ἀϑάὼ καὶ ἐγένοντο, ̓ Αϑηναῖοι. 

2 Λύσανδρος δὲ τὥς τε Φρυρὸς τῶν ᾿Αϑηναίων, κοὴ εἴ τινά 

που ἄλλον ἴδοι ᾿Αϑηναῖον, ἀπέπεμπεν ἐς τὰς ᾿Αϑήνας, 

διδὸς ἐκεῖσε μόνον πλέεσιν. ἀσφάλειαν, ἄλλοϑι δὶ ἕ 
εἰδὼς, ὅτι, ὅσῳ ἂν λέιες συλλεγῶσιν ἐς τὸ ἄξυ καὶ τὸν 

Πειραιᾶ, ϑαῆον τῶν ἐπιτηδείων ἔνδειων ἔσεοϑα!. καταλι- 

πὼν δὲ Βυζαντίου καὶ Χαλκηδόνος Σϑενέλαον ὡρμοςξὴν 

Λάκωνοω, αὐτὸς ἀποπλεύσας ἐς Λάμψακον, τὰς ναῦς 
ἐπεσκεύαζεν. , , 

2. Ἔν δὲ ταῖς ᾿Αϑήναις, τῇ τῆς Παράλε ἀφικομένης νυκτὸς, 

ἐλέγετο ἡ ξυμφορὰ, καὶ ἡ οἰμωγὴ ἐκ τοῦ Πειρωιῶς διὰ Ἐ 

μακρῶν τειχῶν ἐς ἄφυ δίῆκεν, ὃ ἕτερος τῷ. ἑτέρῳ σαραγ- 

᾿γέλλων" ὥςε κείνης τῆς νυκτὸς ἐδεὶς ἐκοιμήθη, οὐ μόνον 

τὸς ἀπολωλότας πενϑῶντες, ἀλλὼ πολὺ ἔτι μᾶλλον αὐτοὶ 

ἑαυτὰς τάσεαϑ αι νομίζοντες, οἵα ἐποίησαν Μηλίες τε, 

Λακεδαιμονίων ἀποίκες ὄντας, κρατήσαντες πολιορκίω, 

καὶ Ἱςιωκέας, καὶ Σκιωναίξες, καὶ Τορωναΐες, καὶ Αἰγινή- 

“τάς, καὶ ἄλλες πολλὼς τῶν Ἑλλήνων. τῇ δ᾽ ὑξεραίο 

ἐκκλησίων ἐποίησαν, ἐν ἥ ἔδοξε, τός τε λιμένας ἀποχῶ- 

σαι, πλὴν ἑνὸς, καὶ τὰ τάχη εὐτρεπίζειν, καὶ φυλακὰς 

ἐφιφάναι, "ἡ τἄλλα πάντα ὡς ἐς πολιορκίαν παρασκευώ- 
ιν τὴν τόλιν. Καὶ ὅτοι μὲν περὶ ταῦτα ἤσαν. 

δ Λύσανδρος δ᾽ ἐκ τὸ Ἑ. λλησπόνταε ναυσὶ᾽ διακοσίαις 

8. 2. εἰδὼς ὅτι, βεσσδηῖς ἰπβηϊεὶ- 
νο, ὅτι. τυ 5. Ἔχει 15 ἀείεπάσταηις 
διίερμαηυ9 εἰ ΟΠ εἰ ης δὰ Ἰϊοάο- 
τα πὶ ἷν, 26, οἱ δὰ π,1, Μογὰβ. Θυᾶτγε 
ἱπυτηδτίτο ὅσ, ἀς]οτὶ νοϊαπιὶ Τιφοηοῖαν, 
εἰ ϑιερῇ, 

ξιἃ. [ ἵτιρορ τῷ ἱσίρῳ παραγγίλ- 
λων, Μοτὰβ. μυϊαθαι, οὐδ πουγαΐπαιὶ- 
νοβ ἀδίοϊαιο ροῆίοι ς αυΐ τ αυἱ- 
ἄσπι ποη ρμἱασεηῖ, ἐ, “μέρα, 

σχῇς νυκτόρς, Ἰυπίποβ ν. 7, ἰπ ἴοτο 
ἀεί σοσαηξ δίηυς ἰδὲ ρεγροιὶ πος 
Γουττυπατ ρυ δ] οατῃ αυρο θυ ἰϊτογαης 
εἰς, 

Μηλίνε, Μεοῖϊοσβ ἐμαίοται ΑἸοϊ δία ς8 

ἴῃ Γεγν᾽ταΐεπι το ϊ τοῖς οἴ νοπᾶστο, Αἢ- 
ἀοοϊάς ἀὐδῖοτε ἀς Μνῆειβ Ρ. 123. 
Ὡς ϑοἰοπαῖς νἱὰς Μοτωτι δὰ Πΐσοτα. 
εἰδ Ῥαπορυτ. ο, 29. Ὡς Αὐρὶηειῖα 
Τηυοναϊα, ἱ, τος, εἴ τοϑ, ἴ)εὲ Τοτο- 
τδοὶβ συ πάςηι Υ. 2. 3, 

Ἱριωΐαρ, [τὰ Το Πρ ρίὸ νυ]ραῖο 
φήσας, αυοὰ τἀποη ἀοίοπάοτο νἱἀοίγ 
Μοτγὰ8 δὰ Ποογατὶβ Ῥαποργτῖο. ο. 31, 
Ῥ. 72. οὐϊι, ἐεουπάς, 

δ, 4: λιμίνας ἀποχῶσαι. Ἰϊοάοτυς 
ΧἸΙ, τοῦ, «ἀοἴροταῖο πιᾶγὶβ ἱπηροτῖο, 
υὐδίίαυς οὐάϊοποπι εἰπηφηῖο8 αἷς ροτ- 
τὰ5 ἐσ  χωννῦσαι, 
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ἀφικόμενος, ἐς τὴν Λέσξον, κατεσκευάσατο τάς τε ὥὄλλας 
πόλεις ἐν εὐτῇ, καὶ Μιτυλήνην" ἐς δὲ Τὰ ἐπὶ Θράκης 

χωρία ἔπεμψε δέκα τριήρεις ἔχοντω ᾿Ετεόνικον, ὃς τὼ 
εὐθὺς δὲ καὶ 6 

ἡ ἄλλη Ἑλλὰς ἀφειξήκει ᾿Αθηναίων μετὰ τὴν ναυμα- 

χίαν, πλὴν Σαμίων. ὅτοι δὲ, σφαγὰς τῶν γνωρίμων 
ποιήσαντες, κατέχον τὴν σόλιν. Λύσανδρος δὲ μετὼ7 

ταῦτα ἔπεμψε πρὸς Αγιν τε καὶ ἐς Δεκέλειαν καὶ ἔς 

Λακεδαίμονα, ὅτι τιροσπιλέϊ σὺν διωκοσίωις ναυσί. Λα- 

κεδικιμόνιοι δὲ ἐξήεσαν πανδημεὶ, καὶ οἱ ἄλλοι ΠΠελοποννή- 

σίοι, πλὴν ᾿Αργείων, παραγγείλαντος τῷ ἑτέρα Λακεδαε- 

μονίων βασιλέως Παυσανίφ. ἐπε δὲ ὥπαντες ἡϑροίαθη- 8 

σάν, ἀναλαξὼν αὐτὲς, πρὸς τὴν τόλιν ἐςρατοπέδευσεν ἐν 

τῇ ̓ Ακαδημίᾳ, τῷ καλεμένῳ γυμνασίῳ. Λύσανδρος δὲ, 
ἀφικόμενος πρὸς Αἴγιναν, ἀπέδωκε τὴν πόλιν Αἰγινήταις, 

ὑσὼς ἠδύνωτο πλείςες ἀϑροίσας αὑτῶν" ὡς δ᾽ αὕτως καὶ 

3 -“ ͵7 Ν 7 ΄ 

ἐκεῖ πάντω πρὸς Λακεδωιμονίως μετεςήσεν. 

ἀρῥοι ΒΕ Τοερίαβ. 

8. 5. κατεσκευάσατο, ἘΟΥΠΊΔΤΙ Οἷ- 
νἰταιὶβ οοπίταῖς ἀεσεπηνίγαϊεση. ν]άς 
ΡΙυτάτοῃ. Τγίαπά, 13. εἰ Τίοοται, Ρὰ- 
ὭΘΡΥΤ. Ο. 32. 
υδίαυς ἱπιγοάυχὶς, 40 πιᾶρὶβ οἰν᾽τᾶ- 
ἴε58. ᾿τηροτῖο [ιδορἀξεπηοηϊογατη ἕανε- 
τεηΐ. 

δ. 6. γνωρίμων, ϑηῖ, ααἱ ἰη ἀε- 
ταοογάτία ᾿ἰαιὶπῖ8 οριϊπγαῖαβ ἀἰϊσα πιῸΓ. 
Αὐἡδοιεῖες Ροϊϊτῖο. ἵν. 3. εἰ 8. δὶ οοἵ- 
ἀξ καλὰς κἀγαθὸς νοοᾶῖ. [ΙτοΓὰ τη 

πῃ ἰπίαϊα ϑᾶτηο 
ἀϊξὶϊ ἴχαπι γαμόροι, ἀοοοηῖς γαϊοκε- 
πδὶν δά Ηειοάοι. Ρ. 448. ΡΙαΙΆτΟ Πα 

οἴη ἴῃ, ΝΙοία δ. Δ. ποὺς πλυσίες καὶ γνωρί- 
μᾶ8ς ὀρροηϊξ τῷ δήμῳ. 

8. γ. [Ὁ οττ. ἢ, πρὸς νὰν σε ἐς Δεκέ- 
λείαν καὶ ἐς Λακεδαίμονα, αἱ ἢι, καὶ πρὸς 
ἤΑς ἐν Δεκελείᾳ ὄντα, καὶ ἐς Δ. Μοχ 
{οτῖρ. σῶν αὑτῶν ἐφερόντο. ϑΙΤΜΠΠΕΥ 
“ας 13. σῶν ἐκθίνων δόλων, ρΥῸ σῶν 
δώλων ἐκείνων. ΟΥ. Πειηοῆῃ. Οτ. [.6- 
-Ρίη. ρ. 102. Βεϊπάς νετῦᾶ, τῷ καλε- 
μένῳ γυμνασίῳ, εχ δ᾽ οἶα βυχῖῆὲ ραῖο. 
Νε ἂς Οτδηῖο υϊάεπι Οοτϊπιῆὶο ἢσ 
Ἰοφαϊταγὶ ἵν. 4.4. Ε΄ 4. Ἡίβως.} 

᾿Αργείων, Ὃς Πὶς νἱάς δὰ οἂρ. 4.1. 

Ἠδης επὶπὶ ἔοτγηδηιλ ἡ 

δ. 8. ᾿Αχαδημίᾳ. Μοτὰβ : 
Ρίορε δοδάεμἶίδπι : ἰά ἐπὶπὶ εἢ 
ΤΠ 0 ΠΟΙΊΘΗ. Ἑφυΐάεπι τηδίοὶ 
Ἰεξετα ἐν τῇ καλωρμένῃ ᾿Ακαδημίᾳ τ 
μαυποκοοῷ ἰοάογαβ οδῆγα ἔα εξ αἷς 

ὃς σοῖς τείχεσιν, ΙὈἰάδτι οὐπὶ τϑάϊ- 
Ἷ δ ἃ [οδάθοσηοηδ Ραυΐαηϊαβ οδῆτα 
Ροίαϊς, ὃὐ ᾿Ἰηΐτα δὰ οδρ. 4. δ. 21. ἀο- 
οοῦο. Θυϊὰ δέζατῃ ἢξς Ὠΐβ οορὶϊβ υτ- 
θεὰ οὐἢάεσηπιθαβ, παύσας Ὠϊοάοτῃβ 
Ὀγανίτεσ : οὐ άϊοπα δηΐπὶ ηἰπηὶβ ἀϊα- 
ταγηδ ἰοαῖε ἀοτγηὰπι γε δ αἷς [86 6- 
ἀφυλοπίοβ. Νεγυση Ρασίᾳηϊαβ ἴο 5 
οὐπὶ ἰοοὶἰ5 ἐογιδ δ εχ Ατιῖσα δὶ: 
Αρῖβ οοπίγα Πεοοϊοίδτῃ τοηυἱἔς. νἱάε- 
ἴὰγ; δά δι πὶ δηΐπὶ τηϊταηϊ Ἰοραῖος 
8. τι. Αἰπϑηϊεη εξ ρᾷοθτῃ Ραετατὶ. 
Οδεῖεγαπι Ρ᾽ αἰδτο 5 ἴῃ ὙΠεΐδο Ρ.1 κ. 
Ῥταηοοῦ, δαξῖον εἢ, [Δοεξάςξουηοηΐος 
αυοίίεβ ἰπ ἀρτατη Αἰ σατῃ ἐχοῦττο- 
τεηῖ, Αοδάεγηΐα ΔυσϊοΠβῆπης αὐπιήὰα- 
᾿ῆπ, ϑεά τεξὶς δάπιοπεὶ ΝΥ ἘθεἸϊηρ. 
δὰ Τιοάοτυπι ἱ. Ρ. 599. 6085 Ρεέρεῖ- 
οἰδὲ Ἰυαοο (δοτίίαις οἱεῖβ. ᾿[ὰ ἰρίσπη 
ἀοσείς Ῥ᾽αἱαγοῖαπη εἰ ϑομοϊίαῆεπ 
Βορῃοοὶῖς δά (Βάϊρ. Οοϊοη. γνετία 
όϑ89. 
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Μηλίοις, καὶ τᾶς ἄλλοις, ὅσρι τῶν αὑτῶν ἐφέροντο. μετῷ 
δὲ τῶτο δηώσας Ξαλαμῆνα,Ἤ ὡρμίσᾳτο πρὸς τὸν Παρακῶ 
γαυσὶ πεντήκοντῶ χρὴ ἑκωτὸν, καὶ τὼ πλοῖω ἐρε τοῦ 

εἰσπλδξ. 

ιὸ Οἱ δὶ ᾿Αθιναῖρι, πολιορκέμενεν, κατὼ γὴν. καὶ κατῷ 

ϑάλωξδαν, ἡ Ἰπόρω, τί χρὴ ποιῶν, ὅτε νεῶν, ὅτε συμμά- 

χῶν. αὐτῶς ὄντων, ὅτε δέξου. ἐνόμιζον δ᾽ ὀδεμίαν εἶναι 

θαι. εἰ μὴ πωϑεῖν, ἃ καὶ τιμωρέμενωι ἐπαίῃσαμ, ἀλλὼ 
διὰ τὴν ὅδριν. ἀδίκεν ἀνθρώπες μικροπηλίτας, δὲ ἐτὶ 

υμιᾷ αἰκίᾳ ἑτόρᾳ, ἢ ἢ ὅτι ἐκείνοις συνεμιάγεν. Διὼ ταῦτῳ 

τοὺς. ἀτίμες ἐπιτέμες ποιήσαντες, ἐκαρτέρεν' τὸ ἀποϑγη- 
συκόγτων ἐν τῇ πόλει λιμῷ πολλῶν, οὖ διελέγοντο περὶ 
διαλλαγήῆς. Ἐπεὶ δὲ πρντελῶς ἤδη ὁ σῖτος ἐπιλελοίπει, 
ἔπεμψαν τρρέσξεις παρὰ Αγιν, βελόμενοι ξύμμαχωι 
εἶναι “λακεδυρεμείρις, ἐ ἔχοντες τὼ τάχη κ᾿ τὸν ̓Περαιῶ, κα 

1) επὶ τώτοις ξυνϑήκας ἀπρθαλαι. 

οὐ γὰρ εἶναι! κύριος αὐτός. μόνω ἐκέλευεν ἰέναι," 

ὁ ὃ αὐτὰς ἐς γορθραΝ 
Ἐπὰ δὲ 

᾿ἀπήγ[ειλαν οἱ πρέσβεις ταῦτω τὸς ᾿Αϑηνᾳίοις, ἔπεμψαν 

18 αὐτὰς ἐς Λακεδαίμονα. Οἱ δ᾽, ἐπὲ ἦσαν ἐν Σελλασίᾳ, 
πλησίον τῆς Λακωνικῆς, τὸ ἐπύϑοντο αὐτῶν οἱ [ΕΦοροι, ἃ 
" » “2 Ν ΝΥ ἀνὰ μι ευ 
ἔλεγαν, ὄντα, ἐᾷ περ "κα πρὸς "Αγιν, αὐτόϑεν αὐτὸς ἐκέ- 

» ΄ ἯΝ "“ ΄ δ "ἢ ΠΣ 

λευον ἀπιέναι, καὶ, εἴ τι δέονται εἰρήνης, κάλλιον ἥκερν βε- 

3. 9. ἰφίρονεο. ΟαΙ͂ϑ]. ἐφιρίοντο, 
ἴσασο, Οὐ, ὁρμήσατο. 

ἡγἊν τοῦ εἴσαλι, ἈΠπάογ σαρ᾿ [5 
»Ῥαπᾶ (ληχοταῖ, τς αὐΐβ [τιπηοητατη 
Αἰδεπαθ. ἱπηροηαγοῖ, αὐ πατγας ΠὉ- 
τΡγὰ αν, ΟΠ πιᾶο, Ρ. 748, οὐ, 

8,11. ἰσισίμας, Τπιεβῖη8. αἰ ΠῚ 118 
ἰΥίσαν οτος τα αν μου ΓΑ θαι, θα 
φαΐοπι, Ὁ ΡΡΙΠηοΥ Ή ΤΟΥ, εἰ σδησοΥ- 
εἴα οἱ νία παι Πεπιαγοίογ, πέϊατη εξ, 
τορίηςς Ραϊγοσ!ς, ἀφοτοίατη ἐς τεῆϊ- 
τας ἐπ ἰπιορταπι ἀτίμοις, ουλι8 
νει νί πὶ, οπιήςπὶ Πηλα ὀχρ! σαν, 
ἡυἱ πὸς πᾶτγας ἡπδοοίδο5. ἀς Μγῆεο- 

δα .35. ῬΊατα τἀπηδη τη] 05 (Τὴ 
ἐκ μμκηϊεινίει, Ῥαΐοι ςχ ΡΝ 

ΤῊΝ ὑμεῖς δὶ ὕτω δετ' ἡσ' ᾿ 
φιύγοντας, κασιδίξααϑε, ὃ ἣν δ ἀν ιἐὰν 
ἰσισί ἱσοιήσατι ᾿ 

δλομίαι ἴεν ὠ ὌΝ 
δ᾽ ἄλλοι, περὶ 

Ἰαϊάτοπ8 ΤΥ, ὁ, 14. 

“ωῃ 3. ἦν Σιλλασίᾳ. ῬοΪΥ 5 χνὶ, 
3. οὁΧχοτοίταπην μογηοδια δε ἀϊε ἀὰ 56]- 
Ἰαθατη, αὐ πιᾶης ρομει Ἰνποσπίοδιι 
ἱπουγίδγδ, Οουῖτα Ῥαυίαηὰς ἢ, 38. οἱ 
νας ἴα ἐρία 1αροηΐοα ροηοῖς νἱάςτας 
ΒΟ Πα Πατι. 

αὐφίϑιν, Οὐϊηι Τυπι, (κῇ, 

ἰκαρσίρων, 
ἀνσεῖχαν, 



Ὁ Ὁ να Ύ ὰ γα ΤΟΣ 

ΒΕ ΨΩ ΎΡ ΡΥ Ὁ 

χων." ποτὲς 

ἼΔΒΕΗ Π. ΘΑΡ, π᾿ 

λευσαμένες. οἱ δὲ πρέσδεις ἐπὼ ἧκεν ἄκαδε, καὶ ἀπήγ- «4 
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γειλαν ταῦτα ἐς τὴν πόλιν, ἀϑυμία ἐνέπεσε πῶσιν᾽ ᾧοντο 
γὰρ ἀνδρωποδιο ήσεοϑ᾽ αι, κοὴ, ἕως ἂν πσέμπωσιν ἑτέρους 
πρέσθεις, πολλὰς τῷ λιμῷ ἀπολῴαγαι. Περὶ δὲ τῶν τ6 
τειχίῶν τῆς καϑιμιρέσεωφ. ἀδὸς ἠξέλετο ζυμξελεύειν" Δρ- 
χέσρατος. δὰ, εἰπὼν ἐν τῇ βουλῇ, Λακεδωεμονίοις κρώτιφον 
εἶναι, ἐφ᾿ ἧς προεκαλέντο, εἰρήνην ταριξίοθ αι, ἐδέθη" (προ- 

ῬομδνΣ ἢ, τῶν μακρῶν τειχῶν ἐπὶ δέκα σᾳδίες καϑε-. 
λόν ἑκάτερον) ἐγένετο ἃ ψήφισμω, μὴ ἐξεῖναι περὶ τὥτων 

5. 15. ἠδῷ ἐγγερθ Οαἴαὶ. ἐξόλεσο. 
᾿Αρχέτραπτος. Τγ(ιδ5 605 ἴῃ ῃ8ο τε 

Ὠοπ πιοπηϊηϊϊ. [5 εἰ, ου]5. ἀϊξια τ 
ἰδάς εχ ΤῊ . ὁ. ΑἸοθ βομέταθο. 

ῬΙαϊάγομ8. ΑἸοΙΌ. 16, ἴγίαπᾶτ, ολΡ. 
πὶ ΤΩΘΠΊΟΓΑΓΕ νἱάθίον π΄ 9. 

Ῥποοίοησ ο, 33. ᾿ 
ΟΜ αῖρο 1,. ἑκατέρῳ, Ἦλε- 

ῬΟοτδτῖο ἴγοβ πηυτοϑ ΓΟ ΗῈ αἷξ, Βόρειον, 
τΝόσιον τες. ῬΒαϊ σαι : Ῥογὰπι τηράϊ- 
ἘΠῚ ἔδει, διὰ, μέσου ἀϊοὶ Νόσιον, 
Ἐπὶ αἷς ΙδΙοῆυς ; εἰξ ἐπίστῃ «ὸ διὰ 
μέσα τεῖχος ἰάδτη οὐ τ] Γὶβ ἴδ οτὰ- 

εεἴδυβ Ἰονιβῖθ, φαίδαβ ἐρίαπι ορρίδινπι 
οὐχ Ῥίτοθθο εγαΐ ςοηϊυπέϊαπι ; 2 ΘΆΓα 
«απλθῃ ρᾶτίετη, ᾿α1εθ. ἴητεῦ ορρί ἀμπὰ 
εἰ Ῥοιίωτι ἱπιεγηηθάϊα οτὰΐ, Γαδ αἱ - 
ἄχάτη “πὸ διὰ μέσα σεῖχες. Ἐδέξὶς ως 
Δ αἰεῆας οοηιτὰ Μευτῆαπι ἀοοεῖ εχ 
ἸοοοΘιομῖς ὉΒιγ ϑΆ.. ΟΥαῖ. νἱ, Ῥ. 199. 
εἀ. Ἀεμκς. Καί «οι διωκοσίων φαδίων 
"ἦναι πὴν περὶ ἦμεσρον τῶν ̓ Αϑηνῶν τῷ Τ1ει- 
φαίως συ ἔνου καὶ τῶν διὰ μέσῳ σεῖς 
χῶν πρὸς σὸν περίβολον σῷ ἄςεος. οἱ- 
κεῖσϑαι γὰρ πάλαι καὶ ταῦτα ξύμπωνϊα. 
Εἴφο ἰπίογ Ρίγθαμῃ εἰ ορρίάμπι Ὀτᾶ- 
οὗϊα ἴδια τηυτὶ ογαης Ἰοπρίτμάϊπς Ρ]ὰ5 
᾿σδι φο δαάίογιτη, τς ἐς ΤΗθπηὶ- 
ἤοοῖς Ὁΐο Οταῖ. 25. Ρ..521. σὸν ΤΠ ι- 
ταῖς φειχίσωι, πλειόνων ἢ ἐννενήκοντα ςα- 

Πγδαβ ορημχα Αβοτάϊαπι Ρ. 451. 
τατταῖ, ἴῃ τίμημα ΡΟρΡαΪ, οοποίοπς, 
“μθὶ ἰθεαι ἐς ρᾷος. γα ΠῈ τφαϊεγδηξ, 
μιὰβ. ἔα εἴς ςοπαϊίομιοβ φτοροῦιαβ. εἰ 
κατασκαφείη τῶν σεῶν σπὼν ῥωκρῶν 
ἐπὶ δίκα τάδια ἑκατέρα. “Ππκεϊ ρίζαν ἐτᾶ- 
ὰς βόρειον καὶ νότιον πέΐχιος (αὉ νοφα 
ἑκάσερον. Ῥεϊπάς Ῥεγεὶς γῆδϑ : πόσε 
ὑμεῖς οὐκ ἠνέσχεσθε ἀκέσαντες περὶ τῶν 
τυχὸν πῆς κατασκαφῆς, Κλεοφῶνεε 

ὑπὲρ ὑμῶν "πάνσων ἀναςὰς ἀντεῖσεν, ὡς 
νἱ φρόπῳ οοἷόντε εἴη ποιεῖν ταῦτα. 

ΔΆ 

Μιτὰ δὲ ταῦτα Θηραμένης ἐπιξουλεύων 
σῷ “λήθει ἀναφὰς λέγῃ ὅτε ἐὼν αὐσὰν 
εἵλησϑε ἐμὰ τῆς εἰρήνης πρισξευσὴν αὐ- 

ΩΣ σῶν ̓σωχῶν 
διέχειν. (ἰερ. ἄκλϑὴ, ΡΝ ἄλλο σὴν φόλιν 
ἐ μηδέν, οἴοιτο δὲ καὶ ἄλλο αι 
ἀγαϑὸν παρὰ Λακεδαιῤοονίων τῇ πόλει 

Ἶ πεισθέντες δὲ ὑμεις ̓ἴλεσϑε 
ἐκεῖνον κεν κῆρι αὐτοκράτορα, ὃν τῷ 

ονημλ)ένσα φραπ ἡγὰν 
τκιυμοχρμυ μα τὴν ἐν ̓ϑὸν ἃ εἰς 

νἐχεῖ πολὺν χιξόνον----οὶ 
δ᾽ ἐνθάδε ὑ ὑπομένοντες καὶ ἐπιξουλεύοντες 
“καταλῦσαι σὴν δεμοκραοίαν εἰς ἀγῶνα 
Κλεφῶντα καϑιφᾶσι, πρόφασιν μὲν ὅσι 
οὐκ ὄλϑεν εἰς “τὰ ὅπλα ἀναπαυσόμενος, 
φὸ δ᾽ ἀληϑὲς, δ᾽ ὅσι ἀντεῖπεν ὑπὲρ ὑμῶν μὰ 
καϑαιρεῖν τὰ σπείχη. ἐκεῖνον μὲν ὄντα 
μενον τὶ ἐν τῇ προφάσῳ «ταύτῃ. Θη- 

δὲ ὕφερον. ἀφικνεῖται. ---τροσιόντας 
αὐτῷ σῶν φ΄ ὧν σινες καὶ τῶν 

'φαξιώρχιων. (ὧν Σιφομεξι χίδηξ, καὶ Διο- 
»υσόδωρος) ἡ ἠγανάκσων σφόδρα. ἦλϑε γὰρ 
φέρων εἰρήνην «οι ν᾽ ἀνεὶ μὲν 

τὰν ἢ ἰρόμ, φάδια φῶν, τὰς “«εἰχῶν 
ἔψαι 

οαἀϊοϊτογ ὑμαιόανν 7 οουίδίοτοβ, π6 ἐπ 
-οοποίοπο ῬΘΡΌΪ τη ἃ ρᾶσς ει μο με 
τἀ φὐθοτγεγθηῖ ἤάδγα 1 γε85 οῃίγα 
ΝΙσοτηΔΟΠὰπὶ Ρ. 847. ϑδεντυτα, αἷς, 

τ Ῥεταηῆς ἐξηπάτα, ἂς -ὉερΒιβεμίς 
ΟἸεοροη νἱπξιιϑ ἡ ϊοῖο ἀγαάογοιυτ ς 
6Ὲ.Ρ. 849. εδάδῃ Ὠᾶεγαῖ, φαξα βοιφὰ 
τοῖ}!. 6 Ἰςρᾶάομα ὙΒοταπαθηὶς 
Ἰάςα Ῥ..427. αὐπὸς. ἐσαφιξιλόρεενος σὥώ- 
σειν τὴν πόλιντ-τφάσκων πέᾶγμα «ὑρηκέ- 

“αι μέγα καὶ πολλοῦ ἄξιον, ὑσέσχεσο δὲ 

ς ψέ “Ἅ α 



"6 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΒ ΒΕΙΈΝΙΟ, 

τϑζυμξυλεύειν. Τοιότων δὲ ὄντων, Θηραμένης ἐν ἐκκλησία 

εἶπεν, ὅτι, εἰ βούλονται αὐτὸν πέμψαι ππαρὼ Λύσανδρον, 

εἰδὼς 18 Λακεδαιμονίες, ὑεαν. ἐξανδρωποδίσαιθ αι τὴν 
πόλιν βελόμενοι ἀντέχεσι περὶ τῶν τειχῶν, ἢ πίσεως 

ἕνεκώ. πεμφϑὴς δὲ δέτριδε παρὼ Αυδάνδρῳ τρέϊς μῆνας 
κοὶ πλείω, ἐπιτηρῶν; ὁπότε ᾿Αϑηναῖο ἔμελλον, διὰ τὸ 

ἐπιλελοιπέναι τὸν σῖτον ἅπαντα, ὅ τι τὶς λέγοι, ὁμολογή- 

ι7σειν. Ἐπεὶ δὲ ἧκε τῷ τετάρτῳ μηὴ, ἀπήγίξιλεν ἐν ἐκ- 

κλησία, ὅτι αὐτὸν Λύσανδρος τέως μὲν κατέχει, εἶτα κε- 

λεύει ἐς Λακεδαίμονα ἰέναι! οὐ γὰρ εἶναι κύριος, ὧν ἐρω- 

τῶτο ὑπ᾽ αὐτῷ, ἀλδλὼ τὸς ᾿Εφόρους. Μετὼ ταῦτα ἡρέϑη 

τρεσξευτὴς ἐ ἐς Λακεδαίμονα, αὐτοκρώτωρ, δέκατος αὐτός. 

18 Λύσανδρος δὲ τοὺς ᾿ΕΦόροις ἔπεμψεν ἀγ[ελᾶντω μετ᾽ ἄλ-- 

λων ̓ Λακεδιωρμονίων ' Ἀρισϑτέλην; φυγάδα ̓ Αϑηναῖον ὅ ΝῊ 

ὅτι ἀποκρίνοιιτο Θηρωμένει, κείνες κυρίες εἶναι εἰρήνης κρὴ 

το ολέμιϑ. Θηρωμένης ἢ, καὶ οἱ ἄλλοι τορέσζεις, ἐπεὶ ἦσαν 
ἐν Σελλασία, ἐρωτώμενοι, ἐπὶ τίνι λόγῳ ἥκοιεν, εἶπον, ὅτι 

εἰυτοκράτορες περὶ εἰρήνης. μετὼ ταῦτα οἱ ἼἜφΦοροι κωλέϊν 

ἐκέλευον. ἐπεὶ δὲ ἧκον, ἐκκλησίαν ἐποίησαν, ἐν ἥ ἀντέλε- 

γον Κορίνθιοι καὶ Θηδαῖοι μάλιςα, πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι 

τῶν Ἑλλήνων, μὴ σπένδεογ αι ̓Αϑηνωίοις, ἀλλ᾽ ἐξαιρέϊν. 

ποιήσειν μήφι μὰν δοὺς μήτι τ δ, ποίοϊο αδὶ, αἴτ, τοῖο τ! ρτὸ νὰ}- 
ἢ καϑελὼν, μή ναῦς σαρα- ον ἀνίχυσι, Ἰῃ ΟΥγτορ. ἱ. 4. 2. ἀδὲν 

δὺς, ταῦτα δὶ εἰσεῖν μὲν ὀδινὴ ἠϑίλησι, 
ἐκέλευσεν αὑτῷ σιφεύοιν' ὑμεῖς δὲ -τσρασ- 
“οὐσηφ μὲν σῆς ἐν ᾿Αροίῳ πάγῳ βουλῆς 
σωτηρίαν, ἀντιλεγόντων " πολλῶν Θη- 

γϑι-ττόμως ἐσετρίψατι αὐτῷ σατρί- 
Θυῖὸ ἀς οὐδάϊδυβ ἰδὲ ἀϊσαπίαν, 

(οτις Ἰδίοπε ἐπ νεγοΐβ ἀδογοιὶ ᾿ασοά- 
τηοπίογαπη ἀρυά ΡΙαἰαγοῦυτη ἃ χρὴ 
δοῖτε, ἀς αὐοὸ ἰηΐτα, 

6, τό, εἰδὼς ἥξει, Νοπ βηϊπιδάνονα 
διείσα νεγθογυπι τγωδζογα 1 δοποῖαν. 
πὰ κοπνξ αν ᾿Ἄνη -ἰς Λύσανδρον καὶ Λακι- 
ἐν ψρνσ δαπὶ οοη- 

ἔνε μα ταϊςοῖς π}}}, 
Ν ΡοΗ͂ εὐτπὶ Μοταβ, 

ἀντίχυσ,, Θυοά Ἰιδοποὶ, ἴδ τερο- 

εἰδύνατο ἀντιλίγεν μὴ οὐ χαρίξισϑαι. 
υαδὶ Οοάοχ Ουεϊβονογε, ργθοθοὶ ἀνσί- 
χον, Οἷν ἀς νεῦῦο Νδ)οκεπαὶν δά Ης- 
τοάοῖ, Ρ. 554. 

ἐσισηρῶν, Ηδο δηϊπιατι Τ ΠΟΥ μγ6- 
πἶβ οαπὴ ΠΟἾ8 ργοάοτς ν᾽ ἀςηῖαν, αυὰ- 
Ἰετὴ Ρἱηχὶς θα ἐη ογαιτοη δὰ θοῆς 
το εἶ8, Ομίογατι χ Ῥ᾽ αἴᾶτοθο ἂρ, 
14. πηοτηϊ ἔς ὁροτίει Τναπάγατη ἰῃ- 
τογδα ΔΌΪ ΠΕ ἴῃ Αῇᾶπι, ὑπάς σοηἤίτα- 
εἰν οἰνὶ ται 5. βτθοοὶβ τες δά οὐῇ- 
ἀϊοποιη, 

8, το. καλεῖν ἐκέλενον. Μαῖρο 1, 
δἀάίς αὐσύώρ, 

ἐξαιρεῖν, Ἰάςπι γτοίογίαγ πέτα νἱ, κα, 
Αὐξϊον ζαΐτ (οητεητῖεδ ἀσοῦθθ Ετδπ- 



ΦΊΒΕΒ. 1. ἸΘΑΒυΨΨ»..: 77 

Λακεδιωιμόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν πόλιν Ἑλληνίδα ἀνδραπο- 50 
διεν, μέγω ἀγαϑὸὺν εἰργασμένην ἐν τοῖς μεγίςοις κινδύ- 
νοις, γενομένοις τῇ Ἑλλάδι" ἀλλ᾽ ἐποιῶντο εἰρήνην, ἐφ᾽ ᾧ 

͵7 Ν , "Ὁ 

τῶ τε μώκρω τείχη καὶ τὸν 
-" ο τς, καὶ 

τὰς ναῦς σλὴν δώδεκα παραδόντας, καὶ τοὺς φυγάδας 

τ8 ΤὭςθαπυβ, ἀοσεηίς Ρ] υἱατοῖ. 
Γγίαμπάτὶ ο. 15. ὔεἷς ἀνὴρ ξαϊῖ, ἀιξῖοτα 
ἰρίο Χεπορῃοηία ἱπῆγα 11}, 5. Ῥα]πηθ- 
τί8 Ρ. 63. Εχετγοῖς, εἰ ὙΥ εΠ ] ηρ;. δά 
Πιοάογ, χν. 63. οχ ὕἹ]ρίαπο ἰη ε- 
τηοῆπεηετη αβξγυης Ἰοουτῃ, υὐδἱ Εὰ- 
Δητη8. ηοπηϊηδίαγ, Μαΐο, αἱ νἱάε- 
τὰατ. Δραὰ ΡΙαϊάτοπατη ἀε Θεπὶο 80- 
οτατίβ Ρ. 319. εὲ Ηγυραϊοάοτιιβ ὁ ̓ Ερι- 
πρΚ ἢ τὲ Ραυΐαηΐα χ. Ρ. 819. Πίος 
ἰρίε Πγίάπατι σοπηε8 ἀρρε  αῖαγ Ἔρει- 

ὁ Βοιώτως. τ ἘΣ 

ὃ, 20. Λακεδαιμόνιοι. ῬΟΙγΦΟΠῸ8. ἷ. 
45.1. Γγίαπάτγωπη, αἰϊ, ἱπρυὶ πλῖβ ΟὉ- 
4, αποπιίπυ8 ΑΙΠδηδο ἀο!εγθη- 
ἴαγ, 88ἀ ἰ5 πγα τα αἰϊα δἰΐατι τὰγθᾶ- 
νἱῖ, 1ιλοράθουηοηϊοσα πὰ (ἀγα ἀἰϊ 4 β 
ΔΝ ξεγίατ, 6 ἤθη ραβίτοβ εἢδ σὴν 
λλ ἑσερόφϑαλρον βετῖ, Παιτδηῖα 
Ατὶβιάθ Οὐ. [ιδαξὶτῖς. Ὁ. 12ο. Ὦς 
Ἐδρίΐης τείοτε Αὐἰποιοὶεβ ἈΠεοίοιῖο. 
11. το. δαπὶ Γιασοάφογποη δ Γισοὺτ- 
τεπάσπι οοηία δ, πε περιδξιν σὴν 
Ἑλλάδα ἑσερόφϑαλρον γενομένην. Ἐχ 
Απδβοιοῖθ γερο ῬΙαϊδτομ 5. Ῥγθ- 
φερε. Ἀεῖρα]. ξεγεπά. Ρ. 203. ΟἸπιοη 
ἴθ ἢπΉ} οαἵὰ Γαοοἀθοτηοηὶ8. αἰχὶς 
μήτε τὴν Ἑλλάδα χωλὴν μήτε τὴν σό- 
λιν (ΑἸΠΕ 88) ἑτερόδυγα περιδέιν γε- 
ψενημένην, τοίετεπια Ρ᾽αἴάτομο Οἰπι. 
ο. τ6. Μιυϊῖτο εἰερδητίου {18 ἂὉ οοα- 
115 φαᾶπι ἢθθο ἃ || ς6}18 τγαηῆαῖα πιοίὰ- 
ΡὨοτᾶ. 

γενομένοις. Α΄. 1. Βτ, ΟαἢΔ], γενορμέ- 
νην. τὰ τεάυπάαι ἐργασμένην αυοά 
ταϊὶ 4118 εἰἰᾶτι ΟὟ σδυίαβ ἀρ] σοῖς, 
Μα)ὺ5 εἴ, ἢ ἀϊοϊτατ, ΑΙ πᾶς ἔα δ 
Οτοῖο μέγα ἀγαθὸν ἴῃ ρετίου 8 
τηαχὶπηῖϊθ. Οοηίγα ἰδηρασε οτγατίο, ἢ 
αἰοαπίατ Αἴμθπθὸ μέγα ἀγαθὸν εἰρ- 
γασμεέναι ; σαἴιβ. δηἷπὶ ἀεβοῖς, απδηι 
δθεῆδ ποι ροήΐδ ραϊο. [ρίταγ εἰργασ- 
μένην ἀεϊεπάσπι οἱ νετετετὴ Ἰθϑιϊοπογα 
τεβιτιθπάδπι σθηΐξδο. ὲ 

φὸν ΤΠ 
τὰ μακρὰ σκέλη καὶ τὰ τείχη τοῦ Τπει- 
φαιῶς περιελξιν. Τῃ ἀξοτεῖο ΤιΔοεάθ- 
τηοηϊογατῃ εγαΐ : καξξαλόντες τὸν Τε6ι- 
φαιᾷ καὶ τὰ μακρὰ σκέλη, Ὑ᾽άδ Ἄρτα 
δὰ 8. 15. ἐ 

εἰρα ἃ καϑελόντας. Ὠϊοάοτιϑ:, 

πλὴν δώδικα, Ὠϊοάοτγι χἰϊΐ. 107. 
Ὁ] εαἰάεπι ρᾶοὶβ οοπαϊτοηθβ Ὠδτγαῖ, 
(ο]β8 ἀδοδηι εἴ ᾳφυϊάθπι ἰοπραβ Ὡᾶν63 
Ροηΐϊτ, Οεἴεγαπι οπηῆς Χεπορἤοη, 
4υδὲ Ὠἰοάοταβ εἰ Αηάοοϊάε5 ἀδ ρᾷος 
Ρ- 95. Ββαθεηϊ. [πη σοηαϊτοηῖθὰ5 εὐΐτι 
δαὶ ετἰαπὶ : τῶν πόλεων πασῶν ἐκχωρῆ- 
σα. ἈἈπάοοϊάἀεβ ποπηϊηδιίπα ροηὶς - 
Ιτθταπη, ϑουταπ, [επγηυτῃ. Ὀϊσάο- 
τὰ δχία πὰ ἴῃ ἔοξάθγε ποθὴ πιοηγ ηἰξ, 
Οεδίεγαπὶ ἰῃ ἀξοτγεῖο [ἀοςἀξοτηοπίο-: 
ται ἀθ ΠαΠΊΕΙΟ πᾶνίατη Ηἰ δ] εταξ 
ἀεβηίταπη, εὰ 8 ἃν ἱετῖο Γγίαπαάτὶ δὶς 
Αριάϊβ ρεγγη 5. ἔαΐς. Τὰ δαῖτ εἱς 
"ον ΡΙαἴάτοῃ, Εγίαμα, οἂρ. τ4. τσερὶ 
σὰν ναῶν τῷ πλήϑεος ὁκοῖόν τ: κατήνῳ 
δοκέοι, ταῦτα ποιξετε. [τὰ εηἰπι ἰδὶ 16 - 
δόηάατη Ρυϊο ρῖὸ νυϊραῖο χασῆν δὰξ 
κατῆνον, ΑἸ ἐπηθηάδθδηϊ καὶ φηνέϊ» 
Αἱ ἴὰ ἀεθεῦδι εξ σῷ δυϊ τοῖς τηνέϊ. 
Ρτγθίογεδ ἰδὶ εἴ, αᾳαοὰ πο πίε! ]ρο : 
ταῦσα καὶ. δρῶντες τὼν ἐιράναν ἔχοιτε, ἃ 
χρὴ δοῖσε, καὶ τοὺς φυγάδας ἀνέντες. 
νι νεῦῦα ἃ χρὴ δοῖτε πείςϊο αυδπὶ 
οοπάϊτοπετι ρΡεσαηίαταπι σι οδη- 
εἶᾶγ, ουτὰ ἐξαᾳυεπεῖὶθ8β οετῖα οτάϊπα 
Ρεινεο τ οοἸϊοοαία, ἂὐ Ἀείῆες 
εἰδὴ δάπηοπυῖϊς, Ἐοτιὶς ἰητο Παπίας 
πὰ ὅμηρα, ἂς αυϊθὰβ ἔαρτγα ὃ. 15. ἐχ 
Πγῆὰᾶ τποηυΐ, (εείθγαπι νἱάδ8. ῥοῖϑ 
οοπάϊείομε5. ἔα ἴῃ ρα ὰβ πηαϊαῖᾶβ. 
θὲε πιυτὶβ επἰπὶ ἰοπρὶβ τηϊτ 8. δηῖθα 
Τοηίογαπιὶ μοῆςεβ. γιά αρτα δά 8.16. 
Απβίάεβ Γιδυξιγίοα 'ϊ. Ρ. 1.312. τελεῦ- 
φῶντες δ᾽ ὑμρῳ ποσοῦτον κατέσχον τοὺς 
πρέσξεις, ἕως ““λήρη νεκρῶν ἐποίησαν τὴν 
ραν δὶ ταύτην μὴν λα κακῶν προσ-- 
ἐξετίσαμεν αὐτοῖς. τηνικαῦτα δ᾽ ἐσσίν»- 
δοντο ἐπὶ σῷ προσϑεῖναί τι κακὸν, ἐπὶ τῷ 
"παραδᾶναι μὲν ἡμᾶς αὐτὸς τὰς ἐπιλοίπες 
ναῦς, καϊασκάψαι δὲ αὐτοχειρία τὰ τά- 
χη. ἴπ Ἀποάϊδοα Ρ. 372. εξ : ταῖς 
ἑαυτῶν χερσὶ κατασκαψάντων. Ἰάεπιὶ 
ἰθϊάθπι Ρ. 132. πηᾶϊα οἰ ν᾽ τατῖ5 ἀαροῖ 
ἔαφα εἰ ἐἐλιάδας {Ἐγνογα τ, ποίοϊο 40 
δαδίοτα. [τὰ νϑσὸ ἴΐπε : καταλαξόντες 
τὸν εἴσσλθν εἶργον τὰ πλοῖα τῷ Τπει- 
ραιῶς. καὶ δὴ λιμὸς ἦν-ττἀλλ᾽ ἐχομένων 
μὲν τῶν νήσων, ἐχομένων δὲ τῶν ἄλλων 
ἁπάντων κτημάτων, μεϑεφξηκότων δὲ οἰ- 
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κατάξαντας, τὸν αὐτὸν ἐχϑρὸν κὲ φίλον νομίζοντας, Λά- 
κεδουεμονίοις ἕπεοθαι καὶ κωτὰ γὴν καὶ κατὰ ϑάλωξωεν, 

21 ὅποι ἂν ἡγῶνται.. Θηρευ μένης δὲ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ τρέ- 

σδεις ἐπανεφέροντο ταῦτω ἐς τὰς ̓Αϑήνας. εἰσιόντας δὲ 

αὐτοὺς ὄχλος περιεχεῖτο ττολὺς, φοξώμενοι, μὴ ὥπρωκτοι 
ἥκοιεν" οὐ γὼρ ἔτι ἐνεχώρει μένειν, διὼ τὸ τλήϑος τῶν 

᾿ῳιφ ἀπολλυμένων τῷ λιμῷ. τὴ δὲ ὑςεραίω ἀπήγίελλον οἱ 

χειῶν, δὲ σῆς χώρας ὑπὸ τῶν 
ἐν Δ ὧ σοῦ ὃ ἰδάφες ὄντος λοιποῦ 
τῇ πόλει. 
8. 21. μένειν. Ὑ]απι ἴῃ Ποσ νέο 

ζαϊρίςαίαβ εἰ Βτ, Ῥογίῃβ. [πὶ βίερῃ. 
εἰ ᾿μεοποϊανίαπα ᾿Ἰερίτατς μέλλειν: 

τ 1. 22. σῇ δ᾽ ἴᾳ: Ἐγθα8 Ὁ. 458. 
ἀδ Τπειάπιεπε: ὁ δὲ ὧν μὲν ὑπέσχετο 

μὴ τὰ τῇ πόλει συμφίροντα ἵλοισϑιε, 
Ἰεξεπάυπι ἀσειλοῖτε ὑμδις, μήτε 

σὰ τῇ εἴς.) ἀναφὰς δὲ Θηραμένης ἐκέ- 
λέυσιν ὑμᾶς πριάκοντα ἀνδράσιν ἱπιτρέ- 
Ψαι τὴν πόλιν καὶ τῇ πολιτείᾳ χρῆσϑαι, 
ἣν Δρακοντίδης γθ λώμ ὑμᾶις δ᾽ ὅμως 
αὶ ὕσω διακείμενοι ἐϑορυξεῖτε, ὡς οὐ πτοι- 
ἤσονσις ταῦτα. Ἰδεϊηἀς ὙΠογατηοηες 
ἱπιρυάφηϊογ ἀϊχὶτν αἰ ἢ} ἴδ σαγατε τὰ- 
τη ταπι σοποίοπὶβ: ποῖϊδ δηΐπὶ ἴδ 
τηῦϊτοβ οἶνε5 οδάστγη [οητἰεηἴοθ, ἀίας 
ἴτα ρίδοεγε [να σοάφοπηοη 8, Ῥοήξ ξὰπὶ 
Ταττοχὶς Τυίαπάογ, εἴ οὐπὶ τι ϊτα αἰΐα 
πυάδπέξεν Ἰοσαῖυ5 εἴδει, τὰ Διποηΐεη- 
ἤδυς ποῦ εξ ἴα πη ἐς ἤογπλα γε ρῈ.8}}- 
ον ἀοἰ δοεγαπάστη ἀὐήνεηανίι, [εἀὰ ἐς 
Ἰρία (λαις οὐ Ηθεσγίαις ἀρὶ, πὶ ἢ Ἰαδὰ 
αι ΤΒογατησης ἐξοοτίπε, ἘφΟΝς οηΐτη 
εο5 σοηίγα σά, [ππαὺς αἸ᾽αυΐ δ ὶ- 
ετυπῖν ἈΠιἔΕΡΓὋΡ τποσογαης, ρασοὶ Τα τακία 
τυϊεγυπι, οἱ αἰδη ἢ (πὶ ὙΠεταησηὶ, 
τι ἰλλετὸ γὰρ αὐτοῖς δίκα μὲν οἵ; 
Θηφαμίνης ἀσίλειξε χειροτονῆσαι, δίκα 
ὮΝ οἱ καϑεφηκόσες ἵφοροι κιλεύοιεν, 
δίκα δὲ ἐκ τῶν σαρόντων, Οτλίον αὐρο- 
συπαυς ἀἰχοταῖ, ογοάσγα ἑαῦσι ἀυάίτο- 

τεβ ἱρῇ Τ᾽ δγαγηθηὶν τὰ τα φυϊάοτ ος-- 
οἰΐο. ἴδηι; ττἄάντα γὰρ τὰ ὑπ᾽ ἐμᾷ εἰρη- 
μένα ἐν τῇ βουλῇ ἀπολογέάμενος ἔλεγεν, 
ἀνειδίζων μὲν σοῖς φεύγουσιν, ὅςι δ αὐπὸν 
κατέλϑοιεν, δὲν δὲ ζοιεν τῶν Λα- 
κεδαιμονίων, ὀνειδίζων δὲ τοῖς τῆς πολι- 
σείας μετέχουσιν, ὅτι πάντων τῶν πε- 
πραωγμεένων---αὐσὸς αἴτιος γεγενημένος, 
ποιότων τυγχάνοι, πολλὼς σίφεις αὐτῷ 
ἔργῳ δεδωκὼς καὶ παρ᾽ ἐκόνων ὅρκϑς εἰλκ- 
φώς. Ἐχ αυο ἰοοο ἀρρᾶτεϊ, ἃροϊορὶ- 
πὶ ΤΠ ΘΓΆΠΊΘἢ5. τὰπι (οτὶρίατη οἷτ- 
οαμηϊαῖαπι [αὶ δ εἰ γυϊραίαπιυ. Ὡς 
εἐδάομι [85 Ρ. 425. συνϑάνομεαι γὰρ 
σαῦτα ἀπολογήσασθαι ἀὐτόν. εἰ Ὁ. 426. 
νῦν δ᾽ ὁρῶ σάστε ἀπολογίας ἐς ἐκδινὲν 
ἀναφερομίνας. Οαπὶ Γγῆδ᾽ ἑλοῖς ῬΙα- 
τᾶγοῆυ5 ᾿γίαπαγο δ. 15. Ῥγθοίφηϊοτα 
τἄπηεη Τυίαπάτγατι ποῦ ἔλοϊς : δυσατοι- 
ϑῶς δὲ καὶ σραχίως φερόντων ἀποφέλας 
πρὸς σὸν δῆμον ἔφη τὴν σόλιν ἀληφέναι 

ὥσαν. ἱφῶναι γὰρ τὰ τεί,»] 
φῶν ἡμερῶν ἐν αἷς ἴδοι καϑϑρρῆσϑαι πάφω- 
χριμένων. ὑτέραν ὧν ἰξ ἀρχῆς πριϑήσειν 
γνώμην περὶ αὐτῶν ὡς τὰς ὁμολογίας 
λελυκότων. ἕνιοι δὲ καὶ προτιϑῆναί φασιν 
ὡς ἀληϑᾶς ὑπὶρ ἀνδραποδισμῶ γνώμην 
ἐν σοῖς συμμάχοις. ὅτι καὶ σὸν Θηϑαῖον 
᾿Εριάνϑη ἀσηγήσασϑαι τὸ μὲν ἄφυ καῖα- 
σχάψαι, τὴν δὲ χώραν ἀνδίιναι μηλόξε- 
σον, Ἐχ αὕὑὸ ἀρρᾶτοι, [αἰ δ ἀΐο8 ἢδ- 
τυῖϊαϑ αἰϊᾳαοῖ, ἱπῖτα αἰτὰ8 πλυτοβ ἀγα ὶ 
Οροτίεθαι,. ἴῃ μοίεγο 8 οΥγ 6 Τὴ Γὄ - 
τὰπι ροτνοτγιὶς Ρ᾽ αἰτοῦ ς ααδ οηΐπὶ 
ἀς Τποραποσαση. ογαάσὶὶ σοπἢ)ῖο τὰ- 
ει, δὰ ρυΐογα τε ρογα ἰηφηῖ. 
Οὐὐτοταμη ΡΒ οοαγεβ. εἰ ΜιΕδάςος 
τ δ νἰἀδητανγ ἱπτοῦ. πονϑηὶ Ἰοραῖου, 
αοΐ οὐπὶ Τ οτασηοης ἔπογαῆς Τα οοάδο- 
τηοποῖη τ ΠΠ, αδὶογε Χοπορδοηῖς, 
ΟἸοζογαπὶ ἤοὴ ἰο απ ἀδ ἐο οομιρηίος- 
ἠδϑ ἐταηῖ ἰπ σοηοίοης Αἰ οηϊεηἤωτῃν 
ἀἢ πλὰν] ἀἰγισπαὶ οἴἴδης, τὰ σὰ] ο 
τοδὶ. ἐς Τουπῖα τοὶ ρα] δὲ ἀϊοερια- 
θδζυτν αυδπὶ Ὑ πογαιήςφηςξῃ οὐπὴ ἢ} 5 δὰ 
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πρέσδεις, ἐφ᾽ οἷς οἱ Λωκεδουεμόνιοι ποιῶντο τὴν εἰρήνην" 
ταροηγόρει δὲ αὐτῶν Θηραμένης, λέγων, ὡς χρὴ πάϑ εόϑαι 

Λώκε , καὶ τὰ τέρχη περιαιρέν. ἀντειπόντων δέ 
"“»»ἭἝ » ᾿ 2 7 3 

τινων αὐτῷ, πολλῷ δὲ πλειόνων ξυνεπωινεσάντων, ἔδοξε 

δέχεογαι τὴν εἰρήνην. Μετὰ δὲ ταῦτω Λύσανδρός τε23 

κατέπλει ἐς τὸν Πειρωιᾶ, κδὴ οἱ φυγάδες κατήεσαν, κοὴ 

τὼ τάχη κατέσκωτηεν ὑπ᾽ αὐλητρίδων πολλῇ προϑυμίῳ, 
νομίζοντες, ἐκένην τὴν ἡμέραν τῇ "Ἑλλάδι ἄρχειν τής ἐλευ: 
ϑερίας. 

ἀσοταπι ροϊεβᾶϊεπι τεάϊρεγο σοηᾶ- 
ἕν αἀγαιπεῖθιι5 118, φαὶ ἀοῦιος 
οτγατῖίατα οριᾶθαης. Θυᾶτε ὙΠοΓᾶ 
ποϑν οὐπὶ Γασοἀοοπηοηΐοβ Οἰἰβᾶγο 
ὉὈΐααδ ἔανοτε, εἰ ἃ γίαπάτγο ἴῃ Οτθ- 
οἷα ἀἴαε Αἢὰ ροῆ υἱδιοτίαπιὶ ροῆτο- 
ΤηΔτη ΓΕ5 ΡῈ Ὁ] 1οὰ5 βτεθοάγαπι Ἀγ ὶ τ 
ΟΠΊΠ65. ἴῃ ῥϑιοοτγυτῃ μοϊεῆαιεπι τε- 
ἀαξὶα5 {Ὁ ποῖϊει, δ χὶ πὶ ρθ τ ἃ 
ἐγίαπατο, αἱ ργαιοκία ἐσεάετβ Ἰεθῇ 
“ὩΪῸ5 ΡΟρΡαϊαπι ἰπ οοποῖοπε 60 δάἀερίξ, 
μἱ τί τα νἱτῖβ τοπὶ ΡΠ σα πὶ τγαάδ- 
τοῖ, ΤΏΡ ἀξ ἔογπια τεὶρα Ὀ οδ8 ογ- 
88. νἱάξηταγ ἐκ εο, φυοὰ τηο- 
ηἷ ΑἸπθη θη 88 τὶ Ἰαοϊαμε ροῖτο τῇ 
ὅτὰ ποληπσέίᾳ, ἴτὰ αἀἰΐοτις Ὁ ϊοάο- 
ἰυ5 Χῖν, 3. δι ἐδ ἕουπιᾶ ταὶ ρ ὉΠ 1 σδ 
πὸ νειθαπι αυϊάθαι ἱππεῖς ἀθογοῖο, ἃ 
ΡΙαϊάγομο ὁοιηπιοιηοταῖο, ἰυυαπάτ. 
(ἌΡ. 14- Ῥαϊτίδπι. γε ρ Ὀ στη ἐπι- 
᾿ξεγργοι θαηταγ 811} δάτω, ἀυ} ἀπῖς 

ὁπδην αἢ ἕαογαης Αἰ πίθη (88, οἱ  - 
Βαγοξμίδγῃ (ὉΠ δεῖ ς Ρ᾽αγο8. οοηίγα (Ε- 
τησοίιίατη, ἃ ϑοίοης οοηβἰταϊατ, 
μὰν μήσμρα γιοῖς ταηάδιν συτα ἴν- 
ἕδπᾶτο Γεπιεπιῖα Πεγαπηθη β. εἰ εἰὲ- 
δεῖ ἐμπτ, 4] πατρίας νόμος ΘΟ ΟΡ ε- 
τοηῖ ; ἀδ φαϊδυ8 ἀεὶπάς ἀϊοαπὶ δὰ 
8. 2. οἂρ. 3. Οὐσπίδηιίοποβ ἀδ Τογπλᾶ 
τοὶ ρα ἴοδα ΡῸῪ ἀἴεϑ αἰϊσαοι ργοιγαξὶαβ 
ξαϊ δ, αἱ Ὀϊοάοταβ 1. ο. τὰ πάγῃ δ05, 
αυΐ οἰ βατομιίαταῃ οριαθαηῖ, υγίαπάγαγη 
ἴπ [85 {Γὰ ΧΙ ΡῈ ρᾶτίδβ, δυπιαὰδ ΟΠ 
πᾶν 8 Θεηϊαπὰ ἴῃ Ῥίγεδθατα αἀάμχ- 
18, παΐο, δοηνοσαῖα ΡοΟραΪὶ οοηῃοῖ- 

ε0π6, {Π0ΠῈ τυ βίητα νἱτγὶβ τοτηρ Ὁ ]}- 
οᾶτη ἔδάδγα 9 σοηιγἸΧΊ δ εἰ ΤἬετᾶ- 
τησποίη, ἴξάετβ ἰδ ]48 ὀρροόποη- 
ἐφ» εχ 4υϊθὰ5 πάτριος πολιτεία Ροῖ- 

Η 

Καὶ ὁ ἐγιωυτὸς ἔληγεν; ἐν ᾧ μεσῶντι Διονύσιος ὁ Ἕρμο- 24 

ταῖθα [αϊες Αἰμεηϊςπῆριβ ; σοηίγα 
Εγίαπάταπι Δθπνγηδῆξ, ᾿νυ]ὰ8 ἐσεάετὶ8 
ΠΌ]]Ατὰ ροῖτο εὔξ διιδιοτ ίεπι: ρτϑ- 
τεῦ 6 Ὁ οαὶπι ἀϊδα παϊαϊαβ, ἀπίξαυδην 
αὐδῖβ τιὰτὶ αἰγατὶ. ἑαϊξης ; ἀεηΐίαας 
Βτανὶ τοῦ Ὑαγατηεηὶ πιϊηδίατη ᾿γΐίδη- 
ἀτὰπι ἰδηάετη ἐο δάερια εὐστὰ οὐπὶ 
Ῥορυΐο, αὐ δ ἕδοογεπὶ εἰ ἐπεὶ πία 
Ὑίγοβ ἰερογεηῖ, Θυξὰ αυϊάσεπι παγγϑιὶο 
ἀάνεπία ἔτουῖς ραρπᾶς οὰπὶ ἔγῆᾶ : 
πἰῇ δαίυδ5, ἰπἢ ἀϊα8 ἀπῖεα οὐπὶ ἔΥ- 
ΤἈπάτο σοπηροῆιίδβ ἔξ ἃ Τ᾽ όγαῖηε- 
Ὡς, ᾳφαοά ᾳυϊάδτῃ εχ υυῆδε πατγαϊτίοπα 
Ταϊριοατὶ οροτῖοῖ. 

ντειπόντων, δὶ 685 ΧΕΠΟΡὨΟητΕΙῃ 
ἕανδτε ΤΥ ῆδα πατγατίοπὶ. Βανεὶ δὔδπι 
ῬΙαϊΑτο 8 ἰπ Τυγίδπασο ἂρ. 14. αὰὶ 
ΟἸεοπιεηΐβ ἀσπιαρορὶ σὰτὰ ΤὨοτάτηξδ- 
π8 σοποεοτίαιοπόπι δᾶ ἀδ τὰ γΓείοσι, 

ξ, χ3. ὑπ᾽ αὐλητρίδων. ῬΙαϊάτο,. 
Ἐγίαπάτο Ο. 15. πολλὰς μὲν ἐξ ἅφεος 
μετεπέμψατο αὐλητρίδας, πάσας δὲ τὰς 
ἐν σῷ σρατοπίδῳ συναγαγὼν σὰ τείχη 
κατίσκαπἼε: καὶ τὰς τριήρεις κατέλεγε 
πρὸς φὸν αὐλὸν ἐξεφανωμένων καὶ πτιαιζόν- 
σὼν ἅμμα τῶν συμμάχων, ὡς ἐκείνην τὴν 
ἡμέραν ἄρχοσαν «τῆς ἐλευδερίας. Οεέε- 
ΤᾺΠῚ πᾶνεβ τα τα τεσερὶξ σοση ΠἘὺ- 
αὺς ΓΥΐαπάεσ δὲ τηοσηΐα αἰγαῖϊς ἀϊε τό 
τηοηῆθβ ΜυπνοΠΙοΩΐ8, δυξϊοτε Ῥία- 
τΆτΟ ΠΟ 1. ο.-οὐ π᾿ αὐλητρίδων ἀἸοίταγ ἂς 

. Αἰἴα9 ὑπ’ αὐλῶν, Ἐχειηρὶδ αἰϊα δεζοῖϊς 
ψαϊοκεηδῖς δὰ Ηδγοάοι, Ρ. 521. [8- 
τἴηὶ ἀϊοαπε δά εἰδιοίπογα, δὰ ρθοο- 
δ εἰ Πιλ Πα, Ησος ρεπίηει, αασὰ 
δτταῖ Τοοταῖεβ Ατεορᾶξ. Ρ. 298. σὸς 
νεωσοίκους ἐπὶ καϑαιφίσει φριῶν ταλᾶν- 
ΤἊΝ ἀποδιδοριένες. 
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͵ ᾿ , ᾽’ὔ .3 ͵7ὔ ΙΝ ͵΄ « 

κράτες Συρακόσιος ἐτυράννησε, μιώχηῃ μὲν ταρότερον ἡη- 

ϑώτων ὑπὸ Συρωκεσίων Καρχηδονίων, σπάνει δὲ σίτου 

ἑλόντων ᾿Ακρώγαντω, ἐκλιπόντων τῶν Σικελιωτῶν τὴν 

όλιν. 

ΚεΦ, Ψ', 

ΟἹ. 941. Τῷ δὲ ἐπιόντι ἔτει, ἐν ᾧ ἦν ̓ Ολυμπιῶὼς, ἦ τὸ ςάδιον 

ἐνίκα Κροκίνας Θεϊαλὺς, Εὐδίου ἐν Σπάρτη ἐφορεύοντος, 

Πυϑοδώρε δὲ ἐν. ̓ Αϑήναις ἄρχοντος, ὃν ᾿Αϑηναῖζοι, ὅτι ἐν 

ὀλιγαρχίῳ ἡρέϑη, ὡκ ὀνομάζωσιν" ἀλλ᾽ ᾿Αναρχίαν τὸν ἐνε- 

αὐτὸν καλοῦσιν. ἐγένετο δὲ αὕτη ἡ ὀλιγαρχίω ὧδε. 

4. Ἔδοξε τῷ δήμῳ, τριώκοντω ἄνδρως ἐλέαϑαι, οἱ τοὺς πα- 

τρίες νόμες ξυγρώψεσι, καϑ᾽ οὺὃς πολιτεύσασι. Καὶ 
ἡρέϑησαν ὅτοι, Πολυάρχης, Κριτίας, Μηλόξιος, Ἱππόλο- 

ΉΨ, 

2... κυν ὔννι . 

δ. 24. ᾿Αχράγαντα, Μιὰς Οαίαυ- 
Ὁοη. αἀ Ροϊγθίαπι Ρ. 1.28. 
,8:1: Κροκίνας. Ὀίοάοτο χὶν. 3. Κορ- 

κινας σσῶμος. 

Εὐδίου, π᾿ πιᾶτρῖπθ 1.. εἰ 81. ἰερὶ- 
ἴων Εὐδίκῳ, αἱ εἰ ᾿πέτα 8. το. 

Πυϑοδώρω--- Αϑήναις. Οαθαὶ, ᾿Αϑή- 
“ν σὰ ΑἸά, 7ὰητ. Θυροτηδάπιο- 

τὰ να Αἰδεηϊςηίοθ, πυὰης Ατ- 
σδοηίεπι ποὴ πουπηξιαηΐθθ, ΔΩ ΠῚ 
ἱρίαπι ἀναρχίαν ἀρρε!]!δθαηϊ, ἰτὰ ρίαπο 

ἰςὶ ΟἹγιπηρίαὐδ9. 4118 Ἰαἀογατη ρτεβ- 
ἢάϊδυ. αὐϊὰ5. ποὺ πυτηδταῦαης, (δὰ 
ἀνολυμπίαδας Ἀρρεϊ!αθδηῖ, αἱ ἱπίτα ἐχ 
Ῥαυΐδηία νἱἀοἰϊτηυ. 

8... ἴδοξι σῷ δήμῳ. Εοτηῖα αυἱάσπι 
ἀςογεῖὶ ογαὶ (οἱεπηΐ8, [εὰ ρορυ 8. ἃ 
Ἰιγίαπάτο ἕυΐϊε νἱ δἀδἔϊαβ, αὐ διιῖοὰ 
ἀεπιορεζγαωτη (αΐξ, 

σ'ατρίνς νόμνε, ἘΠεξιχὶα ἀσπιὰπι ἐτὶ- 
εἰπία ἐγταπη 5, ἀςοτοίο ΤΙ ατηοπὶ δ0- 
οὐταῖς ἀςδηίταπλ [ἰΠδ, ααἱά οὔδεῖ 
κασὰ τὰ σάτρια σ«ολισιύισϑαι εχ Λη- 
ἀοοίάς ἐς Μγήεν δ Ρ.. 39. δηποίδι 
Μοτιὼν, ϑ8:εἀ ἰᾳ Ἰοουβ εξ ἀς οο τεπι- 
Ρογᾶ, αὐὸ νἱρίπεὶ νἱτὶ ροῖ ἀξοοπι- 
νίγου υης σοπηϊίευικί, 5εἀ ᾿απὶ Ὁ ἱρίο 
ἰηϊκίο ἐγγαπηίἀΐᾳ Νοουημομ5. τῶν νό- 
μὼν ἀναγραφιὺρς ἱγίνετο, ουὐὺ5. ποίατία 
{χξϊα οοπιχηστηοτίαι {γηἀ5 ἰη Οταιίοης 

οοπίΓΆ ςαπὶ ἀἰξῖα Ρ.837. ἄστη Ρ.8όᾳ. 
ὑμέις δὲ Τισαμένον σὸν Μηχανίωνος καὶ 
Νικόμαχον καὶ ἱπίρους ἀνϑρώσπες, ὑπο- 
γραμματίας--οκαὶ σὸ πελευταῖον Νικό- 
μαᾶχον εἵλισϑε ἀναγράφειν σὰ ττάτρια. 
ϑεϑορίι8. εἰ ἀϊνουῆβ τοι ρογὶθὰ5. ἰάθπι 
Ὠοπῖο, αυϊ, τοῖο Γγῆα, ποροιίατα αἵ- 
4ὰς ρΡτοογαβίπανοιαιῖ, οἰεέξὶυ5. ἔα ἴδ 
νἱάἀοῖαγ, Οφίσγαπη ϊοάοταβ. οἰϊδπὶ 
αἷτν ἰδρατ οατατῃ ἐπὶρ᾽ τα νἶγο8 νυ} ὶβ 
ἀς οαυῇβ, 4υδ8 ρτριοχοῦδηϊ, Ργοοτᾶ- 
διηαῖς, (δ παίαπι εἰ τοϊ αι ο8 τηδρὶ ἔτα- 
τὰ5 ὁχ πλϊοἷβ [ρρ] οὐδ οὐ οομβιταὶ ἥδ, 
χὶν, 4. Νείοιο ἂἃπ δὰ ἤδπο ἰεραπὶ 
εὐποηδεηάατα αι οὐγάτα αἴας. Ρτὸ- 
οταξπδῖαπη ροιίηοας Ἰοουβ ἐχ ὩὈς- 
το μςηΐβ ογτδιϊοης Ἱμοριίηςα ἴβξε. γ4. 
φοσῶσοι Γ μα οἱ ἰναντίοι σφίσιν αὐτοῖς εἰσὶ 
νόμοι, ὥφε ἐχοιροτονδίφσε ὑμδις σὸς δια- 
λίξοντας τὸς ἐναντίως ἐπὶ σάμσολυν ἤδη 
χρόνον, καὶ τὸ πρᾶγμα ἀδὶν μᾶλλον δύνα- 
σαὶ αίραρ σχδιν, Τὐδὶα ἕαΐτ {118 ογατὶο 
ΟἸγπρ. τοῦ, 2. ΟοπἸθξζατδο πλθδὸ [ἃ-- 
νεῖ, ᾳυοά, ρογπηα απ του ροτὶβ ᾽8 πὴ 
οὐτθο ἰοραπι οπμηοηἀαηάαγαιι ἱπιρθη- 
ὰτη Γαδ, αἷς ογταΐογ, 1ητογρυςῖοβ ἢἷ- 
ΒΪ] διιζυϊογαης, αυοὰ δά ΠΠυπταπάσ πὰ 
Ἰοοῦπι ασοτοῖ ς ηἰἢ αὐυοὰ ἐς ΤΊ - 
τηοηὶ ρίορῃϊ παῖε ααδοάαπι ἀπηοίαν τ 
ρει Ος], ΔΝ ΟἹ, Ῥτοϊοβοια, Ρ. 62. 



ΤΙ ΤΑΒΕΒ ΤΙ. ΟΑΡ. Π͵Ι. ϑὃ1 

χοὸς, Εὐκλείδης, Ἱέρων, Μνηδίλοχος, Χρέμων, Θηραμέ- 

νης, ᾿Αρεσίας, Διοκλῆς, Φωιδρίας, Χωιρέλεως, ᾿Αναΐτιος, 

Πείσων, Σοφοκλῆς, Ἐρατοσγένης, Χαρικλῆς, “Ονομα- 

κλῆς, Θέογνις, Αἰογίνης, Θεογένης, Κλεομήδης, Ἔρασί- 

φρατὸς, Φάδων, Δρωκοντίδης, Ἐὐμάϑης, ᾿Αριξοτέλης, Ἵπ- 

πόμαχος, Μνησιϑεδης. Τότων δὴ πρωχϑέντων, ἀπέ- 8 

πλοι Λύσανδρος πρὸς Σάμον" ἔλγις δὲ ἐκ τῆς Δεκε- 

λέας ἀπαγαγὼν τὸ πεζὸν φράτευμα, διέλυσε κατὼ πό- 
λεις ἑκάςες. ἶ 

᾿ Κατὼ δὲ τῶτον ὃ καιρὸν περὶ ἡλίπ ἔκλειψιν Λυκόφρων 4 

Θηραμένην. Ἠὰσπο Ρορυ] (ταὶ ῖα 
ἔπ πυπηιόγυτη {τἰρίπία νἱτοττη δά 
Τοίϊζατη Γαδ, τ΄ Θειεγογα πῇ στ ἀοἸ18- 
ἐξπὶ ἐεπιρεγαγαῖ, αἷς Ὀϊδάοτιϑ χὶν. 4.. 
ΟἸτγοιθοηθπ) οἰπὶ ϑαῖντο “ποηγίπας 
Ἐγῆδα. ὁορηῖτα ΑΙ ππδοη απ Ρ. 849. 
Ὡς ϑαῖγτο ᾿πίτα νἱ ἀεὶ πγὰ5.. 
Σοφοκλῆς. ΤῈ 60 νἱάὰε ΒΌΠηΚθρη. 

Ηἰϊβοτ. Οτᾶι. Ρ. 128. οἀϊ(, ἈφΗῖκο. 
᾿Ερατοσϑένης. Οὐπίτα ηαξαι ἐχῆϊδὶ 
[5 ογατῖο, θη ας το5 βεβῖξε Ποὺ ἴεπι- 

Ῥοτα οριεϊπτὸ σορποοὶ Ῥοδαπτι, α εἰἰ- 
ἂπιὶ εχ το] αυἷ8 [Υϑῦ. οταιὶοηϊ θα, 

ἰς ἴφίταν Ρ.. 386. ποηιῖπαι Ῥιίοηε τα 
εἴ ΤὨεορηίη ; Ρ. 392. Μεϊοδίμπηι οἴ, 
ΜμοΠιπίάεπι.; Ρ. 420. Ῥηϊάοπεπι εἰ 
ΟΒατίοίοῃ : Ρ. 430. ᾿γασοητἀξιη, 
Ῥιὸ Ῥῃθάτία ἐπ δδοιι Ἐχοίς. Ρ. 64. 
ταοπαὶζ, εξ ἴῃ Τλευπο Πρηΐβ Οταῖ. ἀς 
ΤΑ ἃ Ἰεραϊίοης Ρ. 402." Ῥηθάϊτγατη ; 
ΟΠΒδηοίθτ ποπηΐηας οἰἷαπὶ ΠΟογαῖ 5 
ἀε Βιεῖβ Ρ. ὅφ4. δ)αίαας αθήπότα Τὶ- 

' ΙΝ (οηϑίογοι. (α ἴδ τ. τγταπηὶβ 
τ, ᾿ 

ὁ. 4. ἡλών ἔκλειψιν. Θυὰπι 86ρ- 
τευ 8. 3. {θα πέ τἀ ας ἀἴτοπο- 
τηΐοδο, τηοηθπίο Ἰ)οάννεϊἰο. 

Λυκόφρων. Ηο ααἱ ρτοοῖοῦ ποίει πὴ 
τη οτηογανοῦῖζ, οααϊάδτη ἰρῆοτο. [- 
οὐδὶξ τἀτηθηὴ αἰϊχυϊά ἀς τοῦτ5, τὰπο ἱπ 
ΤΒεβΆ]ΐα κε ῖβ, αϊα ἄς ἀγραδτε. Ῥετ- 
τἰπεπε [ΟΠ σος Προς δὰ ΟἸγτηρ. 94. ἀπ- 
ἢυπὶ 1. ΟΥὐτὰβ ὅηπὸ 3. ΟἸγπιρίδαϊ5 
93. τεάϊ!τ δὰ ραΐγεπυ που απ π}. 
Ὁ πάς οαπὶ το ει, ρει Ὁ ἐοὸ Δ-. 
ἐπιρρα9 ὙΠΟΒΆΠ 5, πιεζόμενος ὑπὸ τῶν 
οἴκοι ἀντιςασιωτῶν, αὐ ΠῸΪ ἀπο τα "ϊα 
ΤΠ ταπι σαπὶ Πἰρεπάϊο τ πὶ πηεηῇ- 
ἀπηὶ οοησεάετγος, ααἰθι5 Γ ρΡοΥαγ Θοη- 
τχατίαση ἕαξείοπθ αν οοπαῦαϊατ. ΟἿἱ 

ΟΡ Βοπεὶς ἀς 

Ογτὰβ βταιβοαίυς ρταίζοιεὰ [ἀδῆι, πε 
οΡεία5. ουτῃ πο θα5. ραούπι ἕαῤεγεῖν 
νος ἱρίς Ογηὶ σοηδιϊατη εὰ ἄς τὸ 

ἱ Ῥεῦίβει. δειδςνῶσ δαῖι Ογὐγὰβ 
οχρθαϊτοπεπὶ οοδίγαᾷ {γαΐγεσγη τηραϊᾶ- 
τοιὰτ, ΑΥἸρρυβ οορία5 [Πᾶς Ογτο τε- - 
τῆι ἀὰος Μοποης ΤὨεβα]οίτεπ, ατὶ 

ἀἰγοίετε Χοηορῆοπ ἴῃ Ἀπαραῇ ᾿. 1. 10. 
εἴ ᾿1,. 6. 28. ἔχ Ριϑιοηὶβ. Μοποης ἀϊ- 
γόϊηγας, Αὐἰδίρρυπι ξαγ θα πι ἜΝ 
ϑερλόονο [αι ΐα οὔτι ἐα πῆς, 

ποηθῖῦ ἀὐζειῃ, Αὐἰδπὶρρὶ δπιαῆ- 
οὅτῃ, ῬὨατίαἸ τὰ, Θιάδο ααϊάςπν οοῖ ἢ 
ἰηνίςεπι δἰ οὐπὶ πατγγαῖίοπα μᾶς Χοηο-, 

Γγοορῃτοὰς Τφοπιραγᾶνες 
Τὶ5, δδδαυδαδὁ τας χει Δ αν ΕὰαῚ 
δὰ εαἴάεπι ἃ. ̓ γοορῆτοηε ἐχοϊταιὰθ 
τὰ γθαβ ̓ ΟἸΥΠΊρΡ. 94. ἅπη0 Ὑ. ρεπίπεε ᾿ 
σορίᾳβ ἂἃὉ Ατὶβίρρο [τι εεο. ῥϑαϊο 
δηϊςᾶ δσοηίταξὶα5, φαὰϑ (οΙ οες Αἰεσα- 
ἄἀάταπι ἔαμ}α. εἰ ἀυσίοῦ Γγοορῆτο- 
τἷβ οὐηδιϊ 8. ορρόηεέῖε νοϊευᾶῆξ. 
ΜΊΑΙΙ, Γαὐθοογαπι Ρεποὶρὶβ, θα τὰ 
Θυτὴ ἰγοορητοης Ῥμετάοο οὐῖτεν τηὸ- 
τῆοτας Πὶοάοταβ. χὶν. 82. ηἰϊΐᾳας ἃ 
Οτεθοῖς σουηητδίαςο ἔοεά δε δά οοϊὰτθ ᾿ 
δυχ  α (ΘΗ τείεγε, ἀαϊθυίοαπχ 
Ῥθατίαϊυπι ἐχρυρηανῖ, Γδοεάθιηο- 
πίογαπη ΡτϑΠάϊινε οἸεοὶζ, ἀφ ἢν- 
οοἾα5 ἴῃ δεν ταῖο πὶ τοῖς, Ηξος ἢ- 
Ιε [ᾺὉ ἃπηο 2. ΘἹνπιρὶεἀϊ5 96. Λταὰς 
Πὰς ΡῬεγιίηεης εἰἰαπὶ οἱ Μηδίου ξένοι ἐν 
Φαρσάλῳ οσοϊῇ, ἀρὰ Λυηζοτϊεῖεπι Δ - 
πΐτ8]. ἴχ. 31. φαετη Ρεῆίπης νεγες 
Ῥιϊπία 5, ἀπηοίαηῖς Υἱξιοτγῖο Ν'. εές. 
37. δὰ. 2: .ΑἸϊὰς εξ νἱάετωγ Μή- 
διός ὃ Θεσσαλὸς, δὰ αυδτῃ ἰηνίϊαϊαβ 
Αἰεχαηάεγ μετ, πᾶιγάηῖς. Βοάοτῳ 
χυῖν 11}. 

9 



82 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙ5 ΗΒΕΙΕΝΙΟ. 

ὃ: Φεραῖος, βουλόμενος ἄρξαι ὅλης τῆς Θεδαλίας, τοὺς 

ἐναντευμένες αὐτῷ τῶν ̓ Θεδβαλῶν, Λαριφαμίες τε κοὶ ἄλ- 

λδς, ἐνίκησε. ̓ μάχῃ, καὶ πολλὲς ἀπέκτεινεν. 

Ἐν δὲ τῷ αὑτῷ χρόνῳ πρὶ Διονύσιος, ὁ Συρακύσιος 

τύραννος, μάχῃ ἡπηϑάδυ ὑπὸ Καρχηδονίων, Γέλαν κἡ Κα- 
7, ὡν ἃ Ἶ - Φ' φλὰ λ Ν ες Ἵ “μαρίναν ἀπώλεσε. μετ᾽ ὀλίγον δὲ κοὴὶ Λεοντῖνοι, Συρα- 

κεσίοις ξυνοικᾶντες, ἀπέτησαν ἐς τὴν αὑτῶν πόλιν ἀπὸ 

Διονυσίου. καὶ Συρωκεσίων. παραχρήμω δὲ καὶ οἱ Συρω- 

κὥσιοι ἱππέϊς ὑπὸ Διονυσίου ἐς Κατάνη ἀπεφώλὴσιν. 

Οἱ δὲ Σάμιοι, πολιοῤκἕμενοι ὑπὸ Λυσάνδρα πάντη, 

ἐπεὶ, βουλευομένων αὐτῶν τοπρῶτον ὁμολογεῖν, προσδάλ- 

λεὶν ἤδη ἔμελλεν ὁ Λύσανδρος, ὡμολόγησαν, ἕν ἱμάτιον 

ἔχων ἕκαςος ἀπιέναι τῶν ἐλευϑέρων, τὼ δὲ ἄλλω σαρα- 

 δῶναι" καὶ ἕτως ἐξῆλθον. Λύσανδρος δὲ, τὸς ἀρχαίοις 
) Ν Ν ͵, Ν ν...» Δ ΗΕ ὁ ἈΝ 7 

σολίτααςς παραδὲς τὴν πόλιν χ, τῷ ἐνοντοῦ πῶντω, Ἀ, δέκα 
“᾽ τ Ν "»»““" Ν »Ἥ ἵ 7 ᾿ ἄρχοντας καταφήσας ζυρερὲς, ἀφῆκε τὸ τῶν ξυμμάχων 

ναυτικὸν κατὰ πόλεις" ταῖς δὲ Λακωνικοίίς γαυσὶν ἀπέ- 

πλευσεν ἐς Λακεδαίμονα, ἀπάγων τά τε τῶν αἰχμωλώτων 
,“ ᾽ ΄ Ν ΠΝ » -“" ϑδοκ ͵ Ν 

νγνεων ὠὡκρωτηριώω, Κρφὴ τὰς εκ του Πειρωίως τριήρεις, τὸ λήν 
΄ Ἐς λιτὸς 7 Ν ΄-» ξ “ἷἵ᾿ , Ρ̓ Ν 

δώδεκα, καὶ τεφάνες, οὺς παρὰ τῶν πόλεων ἐλάμξανε 

δώρω ἰδία, καὶ ἀργυῤίου τετρακόσιω καὶ ἐδ δομήκοντα τά- 

λάντα. ἃ  τεριεγένοντο τῶν Φόρν, ὃς αὐτῷ Κῦρος παρέ- 

δεῖξεν ἐ ἐς τὸν πόλεμον, καὶ ἡ εἴ τι ἄλλο προσεκτήσατο ἐν τῷ 

οπόλέμῳ. Ταῦτα δὴ πάντα Λακεδαιμονίοις ἀπέδωλε; 

τελευτῶντος τοῦ ϑέρως, ἐς ὃ ὁ ἑξώμηνος νὰ ὀκτὼ νὰ εἴκοσιν 

δ, ς, Τίλαν. Τὰ ουπὶ πιαγρίης ἵν, 
οἱ 81, (ογρηὶ ρτὸ Τέλλαν, 

Ι 8, 7, τοῖς ἀρχαίοις. ΑγΥισυϊυπὶ ὁ- 
τοι σα, ϑυης δυΐεμι Ηἱ οἶνοβ δἢ- 
τἰαυΐ, αυἱ ἃ0 Διπεπίοη θυ μεγαπὶ 

᾿ οἠεδιε! αυπότίπροητί, ἀυξίοτο ΤΉσον- 
ἀϊάδ νἱϊ!, 21. 

φρνεύε. ἵν, Ῥοτίυν ὁπισηάαθαι καὶ 
φενοεν ριοθαπίο ϑισρθδηο ς ̓εομοὶ, 
Ἰσρεθαις φρνρδιν, 

8, 8, ἀσίπλευσε. Τρία ἰπ ΤῊτγαοίαπιὶ 
ΔὈϊϊε ρῥτοίςξγα 5, πλὶ ΠῸ ἀοσαι πὶ ΟΥ]ρρο 
οὐπὶ ἤροὶιϊ5, ΜΝ άς ῬΙαιάτοι, ον τό. 

φσάλαντα, Οὐυπὶ Ὠἰβ ρεσαηὶ 5 166. 
ἀσποηΐ ρεπια τι. ἱπηροχίαια πὶ Γαδ 
ἀνατὶ τα πὶ οἴ το! δ οχ δὰ παῖα νἱεῖα, 
αὐδὸ αἰ οἰρ! παπι Γγουγρὶ οἰ νοΐοτοβ 
πιοτὸ ρεγνογγεηῖ, δυδιοῦ οἵ σὰπὶ 
4}Π1|5 ΡΙατατονα5 Τυγία πα, ο, 17. 

φ. 9. ἱξάμηνος. 5. !, Χρόνος. [τ ἱπ- 
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ἔτη τῷ πολέμῳ ἐτελεύτα, ἐν οἷς ἜφΦοροι. ἀριϑιῥέμενοι οἵδε 
ἐγένοντο᾽ Αἰνησίας πρῶτος, ἐφ᾽ οὖ ἤρξατο ὁ πόλεμος, 

πέμπτῳ καὶ δεκάτῳ ἔτει τῶν μετ᾽ Εὐδοίας ἅλωσιν τριω-. 

κονταετίδων σπονδῶν. Μετὰ δὲ τῶτον οἶδε Βρασίδας τὸ 

᾿Ισάνωρ, Σωςρατίδας, “Ἕξαρχος, ᾿Αγησίφρατος, ᾿Αγγενί- 
δας, Ὀνομωκλῆής, Ζεύξιππος, Πιτύας, Πλειςόλας, Κλει- 

νόμαχρος, Ἴλαρχος, Λέων, Χαιρίδας, Πατησιώδας, Κλε- 

οὐϑένης, Λυκάριος, ᾿Ἐπήρατος, ᾿Ονομιάντιος, ᾿Αλεξιππί- 

δας, Μισγολαῖδας, ᾿Ισίας, Αρακος, Εὐάρχιππος, Παν- 

τακλῆς, Πιτύας, ᾿Αρχύτας, Εὔδικος" ἐφ᾽ ὃ Λύσανδρος, 

πράξας τὰ εἰρημένα, οἴκαδε κατέπλευσεν. 
Οἱ ὃ) τριάκοντα ἡρέθησαν μὲν, ἐπεὶ τάχιςα τὼ μακρὰ 

τείχη κρὴ τὼ περὶ τὸν Πειρωιῶ καϑυηρέθη" αἱρεϑέντες δὲ, 
ἐφ᾽ ᾧ τε ξυγίράψναι νόμες, καϑ᾽ ἕστινας πολιτεύσοιντο, 
τότες μὲν ἀεὶ ἔμελλον ξυγίράφειν τε καὶ ἀποδεικνύναι, 

ΠΝ Ἢ εν ἢ » ᾽ ΄ς ͵΄ ε » Δ) 
βουλὴν δὲ καὶ τὰς ἄδλας ἀρχῶὼς κατέξησαν, ὡς ἐδόκει 

«ὠτοὶς. Ἔπειτα πρῶτον μὲν, ὃς πάντες ἔδεσαν ἐν τῇ δὴ- 12 
μοκρατίῳ, ἀπὸ συκοφαντίας ζῶντας, καὶ τος καλοῖς καὶ 

ἔγα {ἰϊ. 4. 3. ἑξαμήνου σῖτον. ΤΟ ῸΓ δὰ- 
ἄξφιῃ ἔογπιᾶ οχϊδτη Αὐϊβοίοϊεβ. Θυΐὰ 
ΟΠ απὶ ρὲγ ὅπηοβ ἀυοάοιτίρίπία εἰ 
(εχ τηθηςδ8 (ταδξα πὶ εἰξ, ἐπατηθγαῖ 
Χεπορθοη ρθοτοβ, ἐροηυτηοβ (Ὁἰ}}- 
φεῖ, υπάειτὶρίητα. 

σριωακονταιτίδων. Ἑαξῖρο ἴαπτ Πδ πὶ 
ττὶσιηῖα ΔΠΠῸ5 οὰπὶ ἴοδαεοπηοῦ 8, 
Εαθοξα δὺ Αἰ Πεπί ἐπ ἤθ5 σαρίᾶ ; [εὰ 
αυδίυοΥ εἴ ἀεσετι εἰλρῇ5 ἀπηὶ5 ἔσσι5 
ταδῖατα ἕαϊς δὲ θα πὶ σοορταπι, δὰ- 
ξϊοτε Τπυοσγαϊάς ἱ, 87. δ 116. 

ξ. το. Χαιρίδας. Μαᾶτρὸ ἴ,. εἰ 8ι. 
Χαιρίλας. Τιλοοηΐοα ἴὰπι Χαρίλαος εἴ 
“Χαρίλλος. ϑεὰ ἴῃ ταὶ !φαΐβ ετίατη πο- 
τη θ5 υἱτίοία ααεράδπῃ εἴς Τα ρὶ- 
δογ. 
“ἐφ᾽ ὃ. Οδῇ. ἐφ᾽ ᾧ΄. 
8. ττι ὡς ἐδόκει. Τγῆας σοπίτγα Ἐ- 

ται πεποῖη Ρ. 412. ὅϑεν τῆς φάσεως 
ἦρξαν, πέντε ἀν ἐς ἔφοροι κατίφησαν ὑπὸ 
“ὧν καλεμένων ἐνάνον, συναγωγξις μὲν 
σῶν πολίτων, ἄρχοντες δὲ τῶν συνωμο- 

ἢ τῶν, ὧν ᾿Εραφοσθένης καὶ Κριτίας ἦσαν. 

ὅτοι δὲ φυλάρχους ἰπὶ σὰς φυλακὰς 
(επιεπάδης φυλὰς) κατέξησαν, καὶ ὅτι 
δέοι χειροτονξίσιναι καὶ ὕστινας χρὴ ἄρχειν 
τυαρήγ[ειλαν καὶ εἴτι ἄλλο πράςἥειν βό- 
λοινσο κύριοι ἧσων. Ηοϑ5 ἱρίτογ αυΐηηας 
ΘΡοτοΚ {τρί πία νἱγὶ ἐχ ὰο σοετὰ ἀδ- 
Ἰερξογαηῖ; δοίηυς Αἰ ἰδὲ δεῖαπὶ πουγίηαξ ᾿ 
Τγῆῦαβ, ργϑοῖογεα 6 ΠΊΟ. 

8. 12. συκοφαντίας. (οπίεσῃτεϊς Ἀ1ο- 
ἄργυβ χὶν. 4. εἱ ἰρίε [γῆδβ σοηῖτγα 
Ετατοβηδπεῖη σᾶρ- 2. Ῥ᾽ ατάτο 5. ἀδ 
Οαγηίαπι εἴα ρ. τς 2. εα, Ἀεΐκε: ὅτω 
σοι καὶ οἱ συραννῶντες----ὥσστιο ἀσπίκτεις. 

αν ᾿Αϑήνησι σὸν κάχιφον τῶν συκοῷαν: 
σῶν, ὃς ̓ Επιτήδειος προσηγ9 εὐϑη, καὶ δεύς 

σερὸν ὁμοίως καὶ τρίτον" ἐκ δὲ τούτον 
συνήϑεις γενόμενοι Νικήρατον τοεριεῶ 
ἀπολλύμενον σὸν Νικίου καὶ Θηραμένη 
τὸν ςρατηγὸν καὶ ΤΙολέμαρχον τὸν φιλό- 
σοῷον. ᾿Ἰάοτα ἀς ϑοϊοτγιία Ρ. 3. ὥσπερ 
ἐν ᾿Αϑήναις πρῶτος τις ὑπὸ τῶν σπριά- 
ποντα συκοφάντης ἀπογανὼν ᾽᾿Επιτήδειος 
ἐλέχϑη. Νοπῖςη Γγοορῃδηΐο νἰτοὔα πὶ 
εβᾶξ, νἱάϊι Χγιαπάεν, Ερίρεηοτ, ὨΪος- 

οἿ 
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: : ““ἐσεεξεα φαυξ .,ἘΔ 

Κη 9. ἐῷ, ἀγαϑας βαρεῖς ὄντας, συλλωμβδάνοντες ὑπηγόν ϑανάτε" 

καὶ ἥ τε βουλὴ ἡδέως. αὐτῶν. κατεψηφίᾷτο, δὶ τε ἄλλοι, 

ὅσοι ξυνήδεσαν ἑαυτοῖς μὴ ὄντες τοιῶτοι, δδὲν ἤχθοντο, 

18 Ἐπεὶ δὲ ἤρξαντο βελεύεεϑεαι, ὅπως ἂν ἐξείη αὐτός τῇ 

πόλει χρηδδα), ὅπῳς βέλοιντο, ἐκ τὅτου τρῶτον μὲν, 

πέμψαντες ἐς Λωκεδαίμόνα Αἰογίνην τε Καὶ ̓ Αριςοτέλην, 

ἔπεισαν Λύσανδρον, Φρερὲς σφίσι ξυμπρᾶξαι ἐλϑεῖν, ἕως 
δὴ, τοὺς πονηρὸς ἐκποδὼν ποιησάμενοι, καταςήσωντο τὴν 

σπολίτείοιν" ϑρέψειν δὲ αὐτοὶ. ὑπιογνᾶντο. ὁ δὲ πειοθ ὼς, 

τές τε ζρερὸς καὶ Καλλίδιον ἁρμοςὴν ξυνέπραξεν αὐτοῖς 
ιά4τεμῷῴϑηνω. Οἱ δὲ ἐπεὶ: τὴν Φρερὰν ἔλαξον, τὸν μὲν 

Καλλίδιον ἐθεράπευον πιάση ϑεραπείοι, ὡς ττάντω ἐπαι- 

γοίη, ἃ πράώτοιεν" τῶν δὲ φρερῶν τότε ζυμπέμποντος 
αὐτοῖς, οὺς ἐξώλοντο, ζυνελώμξανον ἀκέτι τοὺς. πονηρῶς τε 

κοὴ ὀλίγον ἀξίως, ἀλλ᾽ ἤδη οὺς ἐνόμιζον ἥκιφω μὲν πάρω- 

ϑουμένους ἀνέχεοϑα!, ἀντιπράπιειν δέ τι ἐπιχειροῦντας 

ι5 λείςες ἂν τὸς ξυνελϑόντας λαμβάνειν. Τῷ μὲν ὧν 
πρώτῳ χρόνῳ ὁ Κριτίως τῷ Θηρωμένοι ὁμογνώμων τε κρὴ 
φίλος ἥν ἔπειτω δὲ αὐτὸς, μὲν τροπετὴς ἥν ἐπὶ τὸ πολ- 

λὲς ἀποκτεῖνάι, ἅτε καὶ φυγὼν ἀπὸ τῷ δήμε, ὁ δὲ Θη- 

ΡῬθδπετα, ΟΠ βοηοπι ποπλῖπαι Πγῆα 
Ρ. 778. 

ἀφηίαγ δὰ ρτρῦαάϊαπι πος [ἀοοηϊ- 
οαπὶ ροτιϊηογος σὰ ἴῃ Ῥαπαιῃθηδίοο 

καλοῖς κἀγαθϑοῖς, ϑαηῖΐ Ὠὶ οριϊπηιᾶ- 
168, ἈΠῸ] γνώριμοι αἰ δὶὶ, 

ἄλλοι ὅσοι, ΙῺ ΑἹ, ληῖ, ἀςοίξ ὅσοι. 
Θαῖαὶ, οἵ, 

8. 14. ξυμσίμποντος. ἴτὰ ΜΆΓρΡΟ ἴω, 
ϑ8ι, ρίοὸ νυἱραῖο ξυματεσόντος,. ῬαΪΠη6. 
τί» Εἰχογοίς, ρ. 65. ουὐπὶ Βγοάδεο πγὰ- 
Ἰεραι σώσων ξυμσισόντων, Ὡς ΟΠ ἷο 
νἱἀς Ρ]αταγοπ! ᾿γίαηάγυν Ο.. 16. 
Ῥροβάίϊυη ἤοὺ [ΙἸοξατρηηοη τη, 
ᾳυος πηφοίος δὐξαστγίε, πῸ}} δὲ τγααὶ. 
τοῦ ἰδκίπηυβ, ἱοσὺβ ταπσ, οὐδ 10. 
οτγρεὶς ἰῃ Ῥαησβγτίοο σαρ, 32. αυἱ Βο 
Ροπίπεις νἱάδσιυς, 1ισφάδεπιοηίοϑ, 
αἷτ, οδἠσεγτα Αἰποηϊοδῆθυ ἱπίαυίτα» 
το Ἰυδοίογυπι, αὐτοὶ σλείουε ἐν φρισὴ 
μησὶν ἀκρίτνς ἀσποκτείναντερ, ὧν ἡ σόλιε 
ἱσὶ τὴς ἀςχῆν ἁπάσης ἵἴκρινι, Θυῶ γὶ- 

Ρ. 480. εἰ. ΝΟΥ, οαάοπι τοροϊαπῖωγ 
νετδα ἰϊὰ : ὅτι σλοίωρ. Λακεδαιμόνιοι τῶν 
ἱλλήνων ἀκρίτυρ ἀσικτόνασιν, τῶν τγαρ᾿ 
ἡμῖν, ᾿ξ ὦ σὴν τυόλιν οἰκῶμεν, ὡς ἀγῶνα 
ἃ κρίσιν καταφάντων, εχ ηαὑὸ νἱάἀοπίαῦ 
πο ποὴ δὰ [ὉΪ]05 Αἰποηϊθηΐος. οἱ 
τορυβ {για πηοταην ἐπ ρίητα, [εἀ δά 
τοὶ ψαοβ οἰΐα τα Οτϑοοοβ, ἃὉ ἰτηρογηκὶ» 
5 1ιλοφἀδομγοη 8 Οοοἰ 8, ρογτηοτοι 

8, 15. ἔσοιτα δί, πὰ τοῦϊο Οαξ, 
το αυθ Εαὰ, ἐντοί, Ἰεϊηάο Δ, 1. Βτ, 
Οπῇ, ἐσὶ σῷ σολλῴρ. 

[ἔσοισα δὲ αὐψόρεσα, Ἰιοδιο, πῶς 
Οὐ], Πυ Π πα οἱξ σογγοδιοηὶ, αὐὰ- 
1.8. Τωπὸ ἴῃ ἱπὰα οὐΐε, ῥ]υγοβ, Ἐςδὶς 
τηνε: Μοτιβ, ΚΑ, ΠΟ πμ4.} 

ἀπὲ τῷ δήμν. Ὀπιαλιίὰ5. εἴς, αὐοά 
τεροιὶ νοϊοῦσαι Καρροη ὑπὸ σῷ δήμυ, 



ΤΠ ΔΒΕΝ 1. ΘΑ͂Ρ, ΤΙ. δὲ 
Σά, Σέ 

ρωμένης ἀντέκοπε, λέγων, ὅτι οὐκ εἰκὸς εἴη ϑανατᾶν, εἴ 

τις ἐτιμᾶτο ὑπὸ τοῦ δήμου, τὸς δὲ καλὲς καὶ ἀγαϑὸς 
μηδὲν κακὸν εἰργάζετο" ἐπεὶ κοὴ ἐγὼ, ἔφη, κοὴ σὺ πολλὰ 
δὴ τῶ ἀρέσκειν ἕνεκω τῇ πόλει κφὴ εἴπομεν τα ἐπράξαμεν' 
ὁ δὲ (ἔτι γὰρ οἰκάως ἐχρῆτο τῷ Θηραμένει) ἀντέλεγεν, 16 

ὅτι ὅπ ἐγχωροίη τοῖς ταλεονεκτεῖν βελομένοις, μὴ οὐκ ἐκ- 

ποδῶν ποιεῖοναι τοὺς ἱκανωτάτους διωκωλύειν" εἰ δὲ, ὅτι 

τριάκοντα ἐσμὲν, καὶ οὐχ, εἷς, ἡ ἣόν τι οἴει, ὥσπερ τυραννΐ- 

δὸς, ταύτης τῆς ἀρχῆς χρῆναι ἐπιμελέϊαθαι, εὐήϑης εἶ" 

ἐπεὶ δὲ, ἀποθνησκόντων πολλῶν, καὶ ἀδίκως, πολλοὶ δῆλοι 17 

ἦσαν ζυνιςάμενοί τε καὶ ϑαυμάζωονες, τί ἔσοιτο ἡ πολι- 

τείω, πάλιν ἔλεγεν ὁ Θηραμένης, ὅτι, εἰ μή τις κοινωνοὺς 

ἱκανὼς λήψοιτο τῶν πραγμάτων, ἀδύνατον ἔσοιτο τὴν ὀλι- 

γαωρχίαν διωμένειν" ἐκ τότε μέντοι ἹΚριτίας καὶ οἱ ἄλλοι 18 

οἱ ἐκ τῶν τριάκοντά, ἤδη φοξόμενοι, κοὴ οὐχ, ἥκιςια τὸν 

Θηρώ μένην, μὴ συῤῥύησαν πρὸς αὐτὸν οἱ πολῖται, καταλέ- 

γέσι τριογιλίες τὸς μεϑέξοντας δὴ Ὑ τρωγμάτων. Ὁ δ᾽ 10 

αὖ Θηῤάμένης καὶ πρὸς ταῦτα ἔλεγεν, ὅτι ἄτοπον δὸ- 

Κοίή ἑωυτῷ εἶναι, τὸ τορῶτον μὲν, βελομένος τὸς βελ- 

τίςους τῶν πολιτῶν κοινωνὸς ποιήσαδθ αι, τριδγιλίους, 

ὥσπερ τὸν ἀριϑ'ιμὸν τοῦτον ἔχοντώ τινω ἀνάγκην καλὸς καὶ 
ἀγωϑθὰὸς εἶναι, κα ὅτ᾽ ἔξω τότων σπεέδαιες, ἔτ᾽ ἐντὸς τότων 

«πονηρὰς οἷόν τε εἴη γενέαϑαι. ἔπειτα δὲ, ἔφη, ὁρῶ ἔγωγε 

δύο ὑμᾶς τὰ ἐναντιώτατω τυράξοντας, [βιαίαν τε τὴν ἀρ- 
ἀαμνὴ αὐ με δὲν ν᾿ ν αν, ἃ 

χὴν "ἃ ἥονα τῶν ἀρχομένων καϊωσκευαζομένες. Ὁ μεὲν20 

ζεῖ Γξοποῖαν. ξ. τό. ὥσπερ τυραννίδος. ΑἸά, Τα πῖ, 
συῤῥύησαν. Ἀξὶς Ἐτ, Ῥοτίαϑ ετηξη- συραννίδα. 

8.18. [Καὶ οἱ ἄλλοι τριάκοντα, αοά 
Τιδομοῖ. νοϊοδαῖ, ταϊπὶ υἱχ νυἱάείυτ 
Οτόουτῃ εδ. 51 ααϊά πιαυϊδηάατη, 
ὙΕΙ͂ ρτοτίαβ. ῥτοίουϊ θα πάδ ἴαητ νεγθᾶ, 
οἱ ἐκ τῶν τρ., ΝΕ] σογίδ αἰτοῦ αὐτο] 8. 
Οτϑοῖτας ροῖυϊαι οἱ ἄλλοι ἐκ τῶν «ρ. 
νΕ] οἱ ἄλλοι τῶν σρ. Οοηῇ. ἰηξτα 4. ὃ. 
Ῥ. 4. Τρ με. 

οἱ ἐκ τῶν. ως νεΐθα ἀεϊεπέα σθη- 

ἄκραι συῤῥυῶσιν. 

φρισχιλίος. Ῥοῖ πος ψεγθὰπι ἀξἐ- 
εὔξ καταλέξασϑαι, δὰϊ ἢἤπλ!ε αἰϊαά, 
τοέϊς ὁδηΐες Τιδοποίανίβ. 

8, το. ἀνάγκην. [τὰ τεξῖε ΒΥ]. εἰ 
Ο(αῆλ]. Ῥγὸ ἀνάγκῃ. : 

δρῶ ἔγωγε. Ἀ. 1. Ο, ὁρῶ δ᾽ ἔγωγε. 
Ἠεϊπάς δεράσπι Ἑαά. τὰ οτηϊζαπε 
δηῖς ἐναντιώτατα. “3 

ρο8 
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φ ᾿ ς ΔΩ͂ ᾿ “ δεν ταῦτ᾽ ἔλεγεν. οἱ δι; ἐξέτασιν ποιήσαντες τῶν μεν τρίογι- 
λίων ἐν τῇ ὠγορῶ, τῶν δὲ ἔξω τῇ κατωλόγε ἄλλων ἀλλα- 

“« 
[2] 
η 

ἐκεῖνοι ὠπε- 
΄ ἣ, » οὐ, “Ἢ 

ληλύϑεισαν, πέμψαντες τὸς Φρδρὲς καὶ τῶν “σολιτῶν 

τοὺς ὁμογνώμονως αὐτοῖς, τὰ ὅπλα τάντων, τπλὴν τῶν 

τριογιλίων, παρείλοντο᾽ καὶ ἀνακομίσαντες ταῦτα ἐς τὴν 
21 ὡκρόπολιν, ξυνέϑηκαν ἐν τῷ νωῷ. Τότων δὲ γενομένων, 

ε ᾽ “ " -“ ε Ν 

ὡς ἐξὸν ἤδη ποιέν αὐτοῖς, ὅ τι βόλοιντο, πολλὲς μὲν 
»᾿ 2 » ͵΄ Ν Α , »Ἱ , 

ἔχϑρας ἕνεκω ἀπέκτεινον, πολλὸς δὲ χρημάτων. ἔδοξε δ᾽ 
αὐτοῖς, ὅπως ἔχοιεν καὶ τοὺς Φρδρόις χρήματα δὲ δόναι, "κα 

τῶν μετοίκων ἕνώ ἕκωφον λωθεῖν, καὶ αὐτὰς μὲν ἀποκτέϊ- 
Ν Ἃ ͵, νι» ἣν ΕῚ ’. 3 . ΝΥ 

22 γα!, τὼ δὲ χρήματα αὐτῶν ἀποσήμήνααναι. Εκέλευον ἢ 

να τὸν Θηραμένην λαξεῖν, ὄντίινω βώλοιτο. Ὁ δ᾽ ἀπεκρί- 
3 ᾽ ΕἸ -“ » ᾿ 7] 

γατο ᾿Αλ᾽ οὐ δοκεῖ μοι, ἔφη, κωλὸν εἰναι, φάσκοντας 
7 , τ " ͵7ὕ ἰ. “, ». » -“᾿ 

βελτίςες εἶναι, ἀδικώτερα τῶν συκοφαντῶν ποιεῖν. ἐκέϊνοι 
Ν Ν ων Ὁ δι δε 7: Ψ Ν « " 

μὲν γὼρ, παρ ὧν χρήματω λωμθάνοιεν, ζῆν ἐίων" ἡμεὶς 

δὲ ἀποκτενῶμεν μηδὲν ἀδικῶντως, ἵνω χρήματα λωαμξά- 
2βϑνῶμεν; τοῶς ἃ ταῦτω τῷ παντὶ ἐκείνων ἀδικώτερα : Οἱ δ᾽, 

᾽ Ἀ ᾿ δ᾿ Ύ .“" -“» ῳ᾽.. ε ἢ 

ἐμποδὼν νομίζοντες αὐτὸν εἶναι τῷ ποιεῖν, ὁ τι βούλοιν-- 
᾿ 7 5».-"ἭὝΝὌ Ν, ν»}ὈθῸ Ν Ν Ν 

το, ἐπιδϑλεύεσιν αὐτῶ, καὶ ἰδίω πρὸς τοὺς βελευτὰς 

ἄλλος πρὸς ἄλλον διέξαλλον, ὡς λυμιωινόμενον τὴν πολι- 
“ τέίαν. καὶ πσαρωγ[έλαντες 

“ΝἉἅ.ὦ 7 » “. Ἃ, οὐ ᾽ 

χοῦ, ἔπειτω κελεύσαντες ἐπὶ τὼ ὅπλα, εν 

ὠ Ν 5», » »Σ»5Ψ 

νεανίσκοις, δὲ ἐθόκουν αὐτοὶς 

8. 20, ἴξω σοῦ καταλόγν, ἨΖο5 Ἰίο- 
ογαῖεβ, αἷτγ ρογι που δ δὰ σὸν μετὰ 
Τισάνδρου κατάλογον, ἴτὰ οουίτα [.0- 
οὨίνεπ Ρ. 782, εἀΐε, ΥΝ οἱ, Νικίας γὰρ 
ὑσοσὶν, ἐπειδὴ οἱ τριάκοντα κατίφησαν, 
καὶ αὐτὸν οἱ ἐχϑροὶ ἐκ μὶν τῶν μετεχόντων 
τὴς σολισείας ἰξζήλωφον, εἰς δὲ σὸν μετὰ 
Τιωσάνδρου κατάλογον ἀνίγραφον---αὺ- 
τὸς δὲ ἐφ ἀγρὸν ἰλϑὼν διυτᾶτο, Ἰάςπὶ 
φοπίτι ΟΠ βου πὴ 0... 732. “ἐγ ἐκ 
φῷν μιτιχόντων τὴῆςφ σολιτοίας ἰἱξαλοί- 
ψαε εἰς δὲ τὸν μετὰ Τιοισάνδρου κατάλο- 
)͵ὴὲν ἱγάψαις. ΝίΔειον ἱπιε}} μ᾽ ἀδίεν- 
γίπηῦκ εΠΠ|Ὸ ἀειηαμοκυκ Ραη ον, ἀς 
αυὸ τῆῦῦα ὙΠπυσγαϊάοα,, Ι» μοῆῖοα 
ἐταιία ρορυϊατί ὁχοίάοται, Ηαπο ουπ- 

ἄσδπὶ σδιαϊοσατῃ ἀἰοὶς Τγῆδβ Ρ. γ73. 
ἀδ᾽ εἰς τὸν κατάλογον ᾿Αϑηναίων κατά- 
λέξας ὑδένα. φανήσομαι, αυεῖλ Ἰοοὰπι 
Ῥοπῆηις ἰητογργοίαταν Ἀεὶῆςς, 

δ, χ1, μετοίκων, γὶάς ἰηΐτα δὰ 8. 
ο. 

᾿ ὡποσημήνασθαι, Ῥτοίοτρτίοης ρὰὉ- 
Ἰΐσατο. 1ηΐτα ΘᾺ, 4. οἵξ : σοὺς φιλτά- 
σους τῶν ἡμιτίρων ἀσισημαίΐνοντο, ᾽ 

8, 23, σαραγγίλλοντις, Δ]ὰ, Τυηῖ, 
παρήγζιλαν σεῖς νιανίσκοις, Νοίϊγαυα 
Ἰφδιϊοηοαν ὀχ ΐθεῦς Βεν!. Οαβι 8ι, 
Ἰοοποῖαν, Οεοιογα τι ἐδηδίογοβ ται 
Ρίεπίαας Γμοτάηι δὲ δαῖτ εἰἰρίπια νἱ- 
το ἰπ Τππαῖα οἵ ἑανοῦθαπε ἢ}}}5, τοῦ 
1ιγῆὰ Ρ..4.57. Ἰάφῃι Ρ, 467» ἰὁπαϊυ πα 

ἕ 



κ᾿ ν, "- - 

ἹΜΒΕΒ 11. ΘΑΡ, ΠΠ.Ὸ ὃ). τ μῳασ Βα 
ϑρασύτατοι εἶναι, ξιφίδια ὑπὸ ᾿ὐδα παρα- - 
γενέααι, ξυνέλεξαν τὶ τὴν βελήν. ἐπεῖ ἢ ὁ Θηραμένης πώ- 34 

ον, ἀναςὰς ὁ Κριτίας ἔλεξεν ὧδε" 
Ὦ, ἄνδρες βουλευταὶ, εἰ μέν τις ὑμῶν τομάζα ἰὸν 

τῷ καιρῶ ἀποθνήσκειν, ἐννοησάτω, ὅτι, ὅπου πολιτεῖαι 

μεϑίςαναι παντωχδ ταῦτω γίγνεται" λέςφες δ᾽ ἀνάγκη 
πολεμίους εἶναι, ----τῶς ἐς ὀλιγαρχίαν μεϑιςᾶσι, διά, τε 
τὸ τολυανϑρωποτάτην τῶν Ἑλληνίδων τὴν πόλιν εἶναι, κοὴ 

διὰ τὸ τλεῖξον χρόνον ἐν ἐλευϑερίω τὸν δῆμον τετράφϑαι. 

Ἡμεῖς δὲ, γνόντες μὲν, τοῖς, οδίοις περ ἡμῶν κοὶ ὑμῶν, χαυ-25 
λεπὴν πολιτείαν εἶναι δημοκρατίαν, γνόντες δὲ, ὅτι Λακε- 

δαιμονίοις τὸς περισώσασιν ἡμᾶς ὁ μὲν δῆμος ὅποτ᾽ ἂν 

Φίλος γένοιτο, οἱ δὲ βέλτιςοι ἀεὶ ὧν τοιςοὶ διατελόϊεν, διὼ 
ταῦτα σὺν τῇ Λακεδιεμονίων γνώμη τήνδε τὴν πολιτείαν 

καϑίςαμεν. Καὶ ἐών τινα αἰδδανώμεϑα ἐναντιῷν τῇ 26 
ὀλεγαρχίω, ὅσον δυνάμεϑια, ἐκποδὼν ποιόμεϑα᾽ πολὺ ὃ 
μάλιςα ἡμῶν δοκεῖ δώκωκον εἶναι, εἴ τις ἡμῶν αὐτῶν λυ- 
μεώνεται ταύτη τῇ καταφάσει, δίκην αὐτὸν διδόναι. Νῦν 27 
ὅν αἰοϑανόμεϑα Θηραμένην τετονὶ, οἷς δύναται, ἀπολ- 
λύντω ἡμῶς τε καὶ ὑμᾶς. ὡς δὲ ταῦτα ἀληϑῆ, ἣν κατα- 

γοῆτε, εὑρήσετε ὅτε ψέγοντα ἀδένα μᾶλλον Θηραμένες 

τατϑὶ τὰ πωρόντω, ὅτε ἐναντιούμενον, ὅταν τινὼ ἐκποδὼν 
βουλώμεϑα ποιήσασθαι τῶν δημαγωγῶν. ἙΪ μὲν τοίνυν 
ἐξ ἀρχῆς ταῦτα ἐγίγνωσκε, πολέμιος μὲν ἦν, οὐ μέντοι 

ΡτΠαΙθῈ5 30. νἱτῖ ἰτὰ μ᾽ ηρὶς: οἱ μὲν μὲν ρο[᾿ γνόντες οπγϊτίαης Α. 1. ΒΓ. ΟδΉ, 
γὰρ τριάκοντα ἐκάϑηνφο ἐπὶ σῶν βάϑρων 
ἃ νῦν οἱ πρυτάνεις καϑίζονται, δύο δὲ σρά- 
σεζαι ἐν τῷ ἢ πρόσϑεν πὧν πριάκοντω ἐκεί: 
σϑην. σὴν δὲ ψῆφον οὐκ ἐς καδίσκους 
ἀλλὰ φανερὰν ἐπὶ τὰς τραπέζας ταύτας 
ἔδει σίϑεσϑαι. Τα]β. δγὰζ τὰ πῇ ΤΟγΠμἃ 
Το ηδίαβ, (δ σῶν δισχιλίων, Ὠδοο δ ητὶ- 
δηαᾶῖ Πθεγίδβ. 

δ. 234. εἶναι. 
οεηΐδι ἡ ἡρεῖν. 

8. 35. οἵοις στρ. [τὰ {οτ]ρῇ γρτὸ νὰ]- 
φϑτο οἵοις σε, αἵ ἰαρτὰ ἐ, 4. 6. Οοἴοτα πὴ 

Μοτὰ5 ἰπΐετεπάσ πῃ 

[τοῖς οἵοις τε ἡμεῖν καὶ ὑμῖν. πυπι 
καὶ νὶχ {υἢϊοϊας τα] Τδπτοητῖθο, ὃξ 
ποῦ [δίίης ἤηηρίεχ εὐ. Ἐχίρεξια- 
ἴῸΓ δεῖ. (ΥΓ. ΕΥΡῸ ναὶ οἵοις. καὶ ἡμεῖν 
καὶ ὑμῖν, νεὶ μοτίιι5, οαπὶ ΕεἰΖίο, οἵοις 
ἡμῖν σε καὶ ὑμῖν. Μαΐϊραγε, οἷοίς τες 
(Οὐ θὰ 5 ἴα! ]δγα ροΐαϊε. δ᾿. Α. Ἡοίβι ἢ 

8:. 26. ἐναντιᾷν. [τ τεξὶς Βτυ]. εἰ 

Οαῆαδ!. φρο νυϊραῖο ἐναντία. Μαῖρὸ 
1, εἰ 81. μαῦοι ἐναντίον ἸητεἸ !δέὶο τινά, 

8. 2). ταῦτα ἐγίγνωσκε. Δ... Βτι 
σαι. οηνϊττυπς ταῦτα, 

ο4 



΄, . ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΒ ἘΕΤΕΕΝΙΟ. 
ἐγιζξλων ᾿ 

28 γ᾽ ἂν δικαίως ἐνομίζετο" νῦν δὲ, αὐτὸς μὲν ἄρξας 
τῆς πρὸς Λωκεδοιμονίες τίξεως "κα φιλίας, αὐτὸς δὲ τῆς 
τοῦ ὑ δήμου καταλύσεως, μάλιφα, δὲ ἐξορμήσας ἡ ἡμᾶς, τοῖς 
πρώτοις ὑπαχομένοις, ἐς. ἡμᾶς: δίκην. ἐπιτιϑέναι, γὺ ἣν, ἐπεὶ 

ἶ αὶ ὑμεῖς καὶ ἡμεῖς φανερῶς ἐχϑροὶ τῷ δήμῳ γεγενήμεθα, 

ὀκέτ αὐτῷ τὰ γιγνόμενα ἀρέσκει, ὅπως αὐτὸς μὲν αὖ ἐν 
τῷ ἀσφαλεῖ καταςῇ, ἡμεὶς δὲ δίκην δῶμεν τῶν πεπράγ- 

20 μένων. 

καὶ ὡς προδότη ὑμῶν τε "ἡ ἡμῶν, διδόναι τὴν δίκην. Καί- 

τοι τοσώτῳ μὲν δεινότερον προδοσίω πολέμε, ὅσῳ χωλε- 
πώτερον, φυλάξασθαι τὸ ἀφανὲς τῇ ζανερξ' τοσότῳ δὲ 

ἔχϑιον, ὅσῳ πολέμιοι μὲν ἄνϑρωποι τὰ σπένδονται αὖϑις, 
καὶ πιφοὶ γίγνονται" ὃν δὲ ἂν προδιδόντα, λωμᾷξάνωσι; 

τότῳ ἔτε ἐσπάσατο πώποτε ὠδὲὶς, ὅτ᾽ ἂν σπείσιωιτο τοῦ 

Ἥναω δὲ εἰδῆτε, ὅτι οὐ κωινὼ τἀυτω ὥτος «σοιέϊ, 

ἀλλὰ φύσει τιροδότης ἐςὶν, ἀναμνήσω ὑμᾶς τὰ τὅτῳ σε- 
πραγμένα. Οὗτος ὃ ἐξ ἀρχὴς μὲν τιμώμενος ὑπὸ τοῦ 
δήμε, κατὰ τὸν πατέρα Ἴλγνωνα, πεχραρ ἐγέννο 

τὴν δημοκρατίαν μετασῆσαι ἐς τοὺς Τοτραιλιοσίους, καὶ ἐ- 

πρώτευεν ἐν ἐκείνοις. ἐπεὶ δὲ ἤάθετο ἀντίπωλόν τι τὴ ὀλι--: 

γαρχία ξυνιςώμενον, αἰχημὶ αὖ ἡγεμῶν τῷ δήμῳ ἐ ἐπ᾿ 

ἽΩξε οὐ μόνον ὡς ἐχθρῷ αὐτῷ προσήκει; ἀλλῶ 

ἀρ λοιποῦ. ..»-...-. 

8, 29. πολέμιοι μέν. Μοτὰς οπηδη- 
ἄπαις σολεμίῳ, 

ὅτ᾽ ἂν σπιίσαιτο. Μανρο Τδοποῖαν. 
ὥστε σισιύσαι, Δίαμο ποὺ ροίξυϊας οοη- 
οἰπηΐία8 ογαιοη β, 

8..30. ὅσος γάρ, Α.1, Βτ. (πῇ, μὲν, 
αἰίοτο μὲν ΩΣ 

κατὰ σὸν σατίρα. Αἀ χει ρ᾽ πὶ 
Ρλιβ, γῆμαι Ρ. 416, ἀς ΤΠ οΠΑπλομο : 
σείσας ὑμᾶς, τὴν ἱσὶ τῶν τιτρανοσίων 
πολιτείαν ἱλίσϑαι, καὶ ὁ μὲν πατὴρ αὐτῷ 
τῶν σροδύλων ὧν ταῦτ' ἵσρατῆι. 1)ς 
γ᾽ νρμμαμὰ Νιί οἷα εἰ Τυογάϊάς Ρ]ὰ- 
τατος ἰη Νίοία οαρ, 2. καὶ πατρικὴν 
ἔχοντι, εὔνοιαν καὶ φιλίαν σρὸρ τὸν δῆ- 
μον, 

ΓΑγνῶνα, Ὡς Ὑποταπιοης. Χοηο- 

Ῥῃοητὶς παυτατοηδτι Ἔχοςογρϊς αὐδῖον 
ΤΌΠΟΝ δὰ Αὐἰλορῃ, Ἀδηᾶ8 νογίιὰ 546. 
Ἠαρποηὶβ δα πὶ ἀὐοριίοηδ, πο ηδ- 
τὰ (αἱ ς, οἵ ἐχ ὕφο ἱπίαϊα οὐαπάαπι, 
ἀπηοίαι ς [οὰ ποίοῖο, αυἱά ἢϊ, αιοά 
ὐαίτ: δοκεῖ καὶ ὅσος καὶ ταῦτα τὰ 
σρία ἐσιψηφίσασϑωι ἰσὶ ζημίᾳ ἢ δισμιύ. 
ἐσϑαι ἐν τῷ ξύλῳ, ἢ «πεῖν κώνειον, ἢ ἐκ- 
φυγιῖν. Θυῶ ἴοτις δὰ Ἰαδϊοία τ) ἐς 
Ἰσυρογατουί θα, αἱ τηογτοβ ἴῃ τηδτὶ 
τοὶ το πο ροϊαογαηῖ, ρογτίποηῖ, ΔῸ 
Παρηοης δἀοριαῖαπι ἐα δ, ἀιξῖονα 
ἙξωροΣ σοπλῖοο ἰπ Τα αΪὰ Ἰπόλοις ἀβὶγ- 
τοδης (ὉΠ οΙα δὰ Ἀδηὰθ νοῦ ΙΟΟῚ. 
Ἐκ “ἀάεναϊ,.} 

ἐν ἐκοίνοιφ. Δ, 1. Βτ, Οαῇ, ἷν ΟὨλ  - 
τυμῖ, 



΄-ς 
“ηγ,. το ορνον 

β ΓΒΕᾺ Π. ΟΑΡ. ΠΙ; 89 

ἐκείνες ἐγένετό. ὅϑεν δήπου γὰρ καὶ κόϑορνος ἐπικῶ- 31 
λᾶται (ὃ γὰρ ὁ κόὄϑορνος ἁρμόδειν μὲν τῶς ποσὶν ἀμ- 
Φοτέροις δοκεῖ, ἀποδλέπει δὲ ἐπ᾽ ἀμφότερον.) Δεῖ ὃ, ὦ “Ὁ 

Θηράμενες, ἄνδρα τὸν ἀξ ον ζῆν οὐ προώγειν μὲν δεινὸν ᾿ “ὉΠ 7 
᾿ Ν οροεες, Τὰ “ΠΩΣ 

εἶναι τοὺς ζυνόντας ἐς πράγματα, ἣν δέ τι ἀντικόπη, εὐ-, 0.0... Ὁ ἐν, 
Ν ἌΟΡ Ύ᾽ 5» 23. “ ᾿ " μέν (ῦ “7 γ “ ὍΣ 

ϑὺς μεταδώλλεσγ αι ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐν γή; διωπονέι 6) αἱ, ἕως “““““- 
ἂν ἐς ὅρον καταφῶσιν᾽ εἰ δὲ μὴ, ττῶς ἀφίκοιντό τότε, Ἶ κέρμα ἐς 

-“ Ε 3 » 3) ; ᾽ ΑΥΨ, το δέ 4... 

ἔϑα δε, εἰ, ἐπειδάν τι ἀντικόψνη, εὐθὺς ἐς τἀνωντία πτὸ 

πλέοιεν ; Καὶ εἰσὶ μὲν δήπου πᾶσαι μεταζολαὶ πολιτειῶν 35, 

ϑιανατηφόροι" σὺ δὲ, διὼ τὸ εὐμετάζολος εἶναι, τυλείςοις 

μὲν μεταίτιος εἶ ἐξ ὀλιγαρχίας ὑπὸ τῷ δήμε ἀπολωλέναι, 
τλείςοις δ ἐκ δημοκρατίας ὑπὸ τῶν βελτιόνων. Οὗτος 

δέ τοι ἐςξὶν, ὃς, ταχϑεὶς ἀνελέογαι ὑπὸ τῶν ςρατηγῶν τὲς 
7 ᾽ “ἶ] μὴ “» Ν “4 7 » 

κατωδύντας ᾿Αϑηναίων ἐν τῇ περὶ Λέσξον ναυμαχία, αὖ- 

τὸς οὐκ ἀνελόμενος, ὅμως τῶν φρατηγῶν κατηγορῶν ἀπέ- 
κτεινεν αὐτοὺς, ἵνω αὐτὸς περισωϑείη. Ὅςις γεμὴν φα- 33 

νερός ἐς! τῇ μὲν τλεονεκτέϊν ἀεὶ ἐπιμελόμενος, τῷ ὃ καλὲ 
ἈΝ “» ͵ λ 2 7 “ ΄ ͵ 

καὶ τῶν φίλων μηδὲν ἐντρεπόμενος, ττῶς τότε χρή τῦστε 
φείσααϑγαι ; πῶς δὲ οὖ φυλάξασθαι, εἰδότας αὐτῷ τὰς 

Ά, « ὖνἣΝ. Ν Φι ἂν ΨΩ “ Ὁ“ 

μεταβολὰς, ὡς μὴ κοὶ. ἡμᾶς ταὐτὸ δυνωδλῇ ποιήσαι 
Ἡμεῖς ὅν τοῦτον ὑπάγομεν καὶ ὡς ἐπιξουλεύοντω, κφὶ ὡς 

προδιδόντα ἡμᾶς τε καὶ ὑμᾶς. Ὡς δὲ εἰκότα τοοιᾶμεν, 34 
κὴὶ τάδ" ἐννοήσατε. καλλίςη μὲν γὼρ δήπου δοκέϊ πολι- 

τέο εἶναι ἡ Λακεδοιμονίων" εἰ δὲ ἐκείνη ἐπεχειρήσειέ τις 

8. 21. ὅϑεν δήπω, Θυοά (δαυοδαῖατ ἀἄξδὺβ ἀμφοτέρου τηαϊεδας, ΨΜεὶ ἔς τά- 
γὰρ ἰυδάεηῖς διξρῃ. εἴ Μοτο ἀεϊενὶ. 

καὶ γὰρ ὁ. Ψετῖθα ἱποὶαία ἀεϊοηἀὰ 
σεηΐει Μοῦι5 νο]αϊὶ σα τη, ἐϊ δῆτα 
δυπι ἘΌΠΏΚεῆ. Ὠϊθέετι. ἀς Α τ ρ ποηῖ 
Ῥ. ὃτ6. ἴῃ Οται. Οτϑο. Ἐεις. νοὶ. νὴ]. 
υαπινὶς Θοδο αος ΑὐἸορ μα πὶβ δά 
Ἑαηλ5 νετία 47. ἐδάεπῃ ἴῃ ἴὰ0 ᾿ἶΌτο 
τερετοτῖτ, ᾿ 

ἀμφότερον. ἴῖὰ Ἰάτῇ Ἔτ. Ῥοτίῃ5, ἃΡ- 
Ῥτοθδηΐε 81. εἴ Πιθοηοῖὶαν. Τοτὶ θα πάυτα 
οεηίοαϊς ρῖὸ νυ] βαῖο ἀμφοτέρων, Βτο- 

τε {ἐπία. οατεῖ νετῦυπι ἀπολέσει. 
ΡΙυςαγο 5 Ῥτοοερί. γοῖρα Ὁ]. βεγθη- 
ἀξ Ρ. 277. δεῖ τὸν Θηραμένους κόϑορνον 
ὑποδόμενον ἀμφοτέροις ὁμιλέϊν καὶ μηδε- 
ἐδ τ προφίϑεσθαι. 

ς ὦρον. Ὀὰπὶ νεηΐαπι Γδοαη αι πὰ 
Ὡδδνὶ δαοτῖπῖ. 

8. 32. Λέσξον, Ῥτο]απι δᾶ Ατρὶ- 
ὩῸΠᾺ5 ᾿πτΕ} Πρ τ." 

ξ. 34. εἰ δὲ ἐκείνη. ΘΙΘΡὮ. εἴ γηλΥρῸ 
Ψεοποὶ. ἐν ἐκείνῃ. γεξϊο. 



Ξκρμα 

, Ὡν ΠΣ “ἔ, ζᾳ, 

9ο ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΘ ἨΕΙΜΚΕΝΙΟ. 

τῶν ̓ ἘΦόρων, ἀντὶ τῷ τοῖς πλείοσι πειϑεαϑ αι, ψέγειν τε 
τὴν ἀρχὴν, "ἡ ἐναντιϑαγα! τοῖς τραομένοις, ἐκ ἂν οἴεεϑεε. 

αὐτὸν δ ὑπ᾽ αὐτῶν ᾿Εφόρων καὶ ὑπὸ τῆς ἄλλης ἁπάσης 

πόλεως τῆς μεγίφης τιμωρίας ἀξιωθῆναι ; Καὶ ὑμεῖς ὅν, 

ἐὰν σωφρονῆτε, οὐ τότε ἀλλ᾽ ὑμῶν Φείσεαϑδε. Ὡς ὅτος, 
σωθεὶς μὲν, πολλὸς ἂν μέγα φρονεῖν ποιήσειε ἢ ἐναντίω 

γιγνωσκόντων ὑμῶν᾽ ἀπολόμενος δὲ, ττάντων καὶ τῶν ἐν τῇ 

πόλει καὶ τῶν ἔξω ὑποτέμοι ἂν τὰς ἐλπίδας. 

85 Ὁ μὲν ταῦτ᾽ εἰπὼν ἐκωϑέζετο᾽ Θηραμένης δὲ ἀναφὰς 
ἔλεξεν" ἷ ᾿ ᾿ 

᾿Αλλὼ τρῶτον μὲν μνησθήσομαι, ὦ ἄνδρες, ὃ τελευταῖον 
κατ᾽ ἐμὲ εἶπε. Φησὶ γάρ με τοὺς φρατηγὲς ἀποκτέϊναι 

κατηγορδντα. ἐγὼ δὲ οὐκ ἥρχον κατ᾽ ἐκείνων λόγε, ἀλλ᾽ 

ἐκεῖνοι ἔφασαν, προς αὐζϑέντω με ὑφ᾽ ἑαυτῶν ὡκ ἀνελέσθαι 
τὲς δυσυχδντας ἐν τῇ περὶ Λέσζον ναυμαχία. ἐγὼ δὲ ἀπο- 

λογώμενος, ὡς διὼ τὸν χειμῶνα δδὲ τολεῖν, μὴ ὅτε ἀνώς- 

ρέϊα αἱ τοὺς ἄνδρας, δυνατὸν ἥν, ἔδοξα τῇ πόλει εἰκότα 

λέγειν, ἐκεῖνοι δὲ ἑαυτῶν κατηγορέϊν ἐφροζίνοντο. ζάσκον- 
τες γὰρ, οἷόν τε εἶναι σῶσαι τοὺς ἄνδρας, τοροέμενοι αὐτὼς 

80 ἀπολέαϑαι, ἀποπλέοντες ὥχοντο. Οὐ μέντοι ϑαυμάζω 
γε τὸ Κριτίαν τοωρανενομηκέναι!" ὅτε γὰρ ταῦτω ἦν, οὐ 

παρὼν ἐτύγχανεν, ἀλλ᾿ ἐν Θεβϊαλίῳ μετὼ Προμηϑέως 
δημοκρατίαν κατασκευασείων, καὶ τοὺς τενέςας ὥπλιξεν 

ἀλλ᾽ ὑμῶν, Ῥοᾷ πῶς ἰῃ 81, ἵ,. )δά- 
ἀϊταπη αὐτῶν, ποίδταγ τα πλοὰ αὐ Γρυτὶ- 
ὯΠ, 

8.15. ἦρχον. ϑιίορμαη, οἵ Ἰμοοποὶ, 
κἀάίάεναπι δήσυ, 

σρότα χϑίντα με, Ματπο 81, Τροηοὶ, 
προσαχ ϑὲν μοι, Ἀσέϊς, ἱοίτας εηΐτη 
σπρτάπ]οιν τινί τι, 8] οὔδει σα χϑίντα, 
ΡιΟθαγΟ ΠῚ με, 

[πραχθέντα με, ἴσηΐσο νοτπὶ 
ρου, Αιἰύσί» πὶ υἱὰ Τπὲ νεῦρα ΟΧ 
Ραντσ, πρὸς σοτηροῦῆτα ργὸ Ππιρ! οὶ- 
ν»Ὸ», Νευσῆνς πυίδν οτας δά άϊ μέ, 
ΑἸιοφαίη ἀνέλεσθω, μὰ μοηόπαηι νογυὶ 

ἔφασαν ρεγιίποτοι. Εν ἡ, ΠΡ με ἢ 
ὃ. 36, τὸ Κριτίαν. Ομ, 81, [μοοηοϊ. 

φὸν Κρ, . 
παρανινομηκίνα.. ἴη)υῆο δοουίατα 

πΊς. 
ήα. γημινναψυσφον πὰ πὶ Γατὶ8 ἀρίυ πὶ 

Τιθὶ νι άσιαν ἐοηςεητα ὃ ΑἹ Τοτὶρῆς 
σαρανινοηκέναι δ ΝΌΟΝ φηΐνον, ΟΥ̓ ἑαρε 
ἀπὸ ἀε γε ἤομς Μαίμεγε. ϑοὰ ἰοπὰ 
ἐρίς τγαφασαίω, Ἐν Δ, Πα βμ:. 

κατασκιυασείων, Α΄ Ταητ, κατα- 
σκευαζοιων. ἅτ, ΟΠ], κατασκενάζων, 
1 81, οἵ Τισοηοΐ, Ἰερίτυν οἀΐτυ πὴ κασεν 
σκιύκζι, Νοῆτυ οχοορίιανὶ Μο- 



ὝἽΠΒΕΕΒ 1. ΟΑΡῚ ΠΙ|. 9 

ὯΩν μὲν ὧν ὅτος ἐκεῖ ἔπρῳε, μηδὲν 37 

ἐνθάδε γένοιτο τάδε γε μέντοι ὁμολογῶ ἐγὼ τἕτῳ, εἴ τις 
ὑμᾶς μὲν τῆς ἀρχῆς βέλεται τταῦσαι, τοὺς δὲ͵ ἐπιξελεύ- 

οντῶς, ὑβῆ ἰχωρὸς ποιέϊν, δίκαιον εἶναι τῆς μεγίφης αὐτὸν 

τιμωρίας τυγχάνειν" ὁς!ς μώτοι ὁ ταῦτα τράδηων ἐ ἐςὶν, 

οἶμαι ἂν ὑμᾶς κάλλιςω κρίνειν, τά τε πεπραγμένα, ὃ ἃ 

γὺν τρώξιει ὃ εκώςξος ἡμῶν, εἰ κατανοήσετε, Οὐκῶν μέχρι 88 

μὲν τοῦ ὑμᾶς τε καταςῆσαι τὴν βουλὴν, καὶ ἀρχὼς ἀπο- 

δειχϑῆναι, κα τοὺς ὁμολογεμένως συκοφάντας ὑπάγεσθαι, 

πάντες ταὐτὼ ἐγιγνώσκομεν" ἐπεὶ δὲ ὅτοι ἤρξαντο ἄνδρας 

καλός τε καὶ ἀγαθὸς ξυλλαμξάνειν, ἐκ τότε κὠγὼ 
ἠρξάμην τἀναντία, τότοις γιγνώσκειν. Ηΐδειν γὰρ, ὅτι, 30 

ἀποϑνήσκονϊος μὲν Λέοντος τῷ Σαλαμινίε, ἀνδρὸς καὶ ὄντος 
καὶ δοκῶντος ἱκανξ εἶναι, ἀδικῶντος δὲὺ δ δὲ ἕν, οἱ ὅμοιοι 

τότῳ φοξήσοιντο, φοξέμενοι δὲ ἐναντίοι τῆδὲ τῇ πολιτεία 

ἔσοιντο. ἀφεπθόνς πη νμίεκεν δὲ, ὅ »" ξυλλαμδανομένε Νικηράτε, 

τῷ Νικίω,, καὴ αλεσίς, καὶ δὲν πώποτε δημοτικὸν ὅτε 

αὐτῶ ὅτε τοῦ ππατρὸς πράξαντος, οἱ τέτῳ ὅμοιοι δυσμενέϊς 
ὑμῶν γενήσοιντο, ᾿Αλλὰ μὴν, καὶ Αντιφῶντος ὑφ᾽ ὑμῶν 40 

5.» Ν »“,.ν 
ἐπὶ τοὺς δεσπότας. 

τὰβ, δαυϊάθη κατασκευάζων Ρτεείοτι- 
ΤΟ]. ᾿ 

-σενέσας. Ἡδστης Ἰοουτα νοοῖ οχ (οτ- 
τἴο Ττῦτο ἰαυάας Ηδγροογαῖίο τὰ νόος 
μᾶς. ϑυπὶ οδάθῦ ἃρυὰ Τποήδϊος 
οοπάϊεϊοηο, αὰα ϑρατταπογαπι Ηεὶο- 
ἴε5. γἱὰ6 υπηκοη. δὰ Τ Ἰ πχϑοὶ ΟἹοδτ. 
Ῥ. 212. εὐ, (δου, Οτείϑο ἔὰρᾶπι ἴῃ 
“ΤὨεδα]ίατα εἰ ποίδτιαβ τηοὶ εἰοηε5 οὈΪ- 
ἴογ πχοεπιούαὶ Νοῖζεγ ἴῃ ΜεπΊογΔὉ]}. ἰ. 
2. 24. Θυξ Οἴσεῖο ἀε Ν. 1). ἐἰϊ. χϑ. 
ἐς Μαίοπε Ῥἤοτεθο, εδίθτῃ ἀς Ῥγομηθ- 
ῆεο ΤΠοῆλ]ο πᾶτγᾶμτ ΡΊυτάτο 8. εἴ 
Θ᾽ πηρ]Ἰοα8,, ἀπηοίᾶηῖο, ΝΊδιοιίο,. Υ.. 
1.εδι. νὶϊ, ς. το, 

8. 38. καταφῆσαι φὴν βυλήν. Δ. ἢ. 
Ἀγ. (δῆ, ἐς σὴν βελήν. Μαὶε πἴπο εἴ- 
Γρογαης ϑίερῃ. εἰ ἰδοποὶ. καταςῆναι 
ἐς σὴν βουλ. Νοῆτα ἱεξζῖο ἀεθετυῦ 
Μοτῖο. Μᾶῖρο [μροηο]. μαῦες βού- 
λείων. 

ὁμολογυμίνως, Οαβαὶ. ἑμολογεμένας. 
8. 30. Δέονσος. Οεεήδηι 6)05 πιὲ- 

ταογὰϊς Ρίᾳιο Αροΐος. οἂρ. 20. ᾿ Μεὶΐ- 
τὰ8 δαπῃ ἰπδυάϊταπι ἰπιετίοοοτγαῖ, ἀὰ-ὖ 
ἔϊοτες Απάοοϊάς ἀε Μνυβεηὶβ Ρ. 46. 

φοξήσοιντο. Μίατρο [βοηο]. φοξηϑέ- 
σοιντῖο. 

ἐνανφίοι.. Α. 1. Βτ. Οεῆμ!. ἐναντία.᾽ 
Αὐτσαϊαπι τῇ Ροῆ τῇδε οτῖῆς ᾿αηι. 
δαὶ. 

Νικηράσα, ἩῸ]5 σεράοτη οοτηπλε- 
τηοτὰὶ ᾿γῆαθ οοηίγα Ῥοϊϊοῆυτῃ Ρ. 
όο2. 

8. 40. ᾿Ανσιφῶνφορ, Ἰιγβα: Ῥ- 427. 
ἐς ἽὙΠετνατηΘΏ6: ᾿Αντιφῶντα, καὶ ᾽Αρ- 
χιεαἥόλεμον φιλτάτους ὄντας αὐτῷ κῶτη,- 

γορῶν ἀπέκτεινε. Αὐτρῃοη δὶς ἃ 
ἘΒαυπγηαβο τπείογο ἀϊνογίαβ δαῖτ, Τν- 
Πάοπίάφ. δ᾽ 5, αἴ ὁχ Ρ᾽ αἴατομο ἄοοξι 

Ἐυδηκεοη. ἀὸ Απτρηοῦιε Ριῆσι. Ρ. 
819. οἀ. Ἐροίίκε. 
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ἀπολλυμένε, ὃς ἐν τῷ πολέμῳ δύο τριήρεις εὖ πλεξσας 
" 3 ἃ ῳ Δι με ΄ “ 7 ΓΡΉΜΒ δ Ἢ 

παρείχετο, ἠπιςώμην, ὅτι καὶ οἱ τρόϑυμοι τῇ πόλει γεγε- 

γημένοι πάντες ὑπόπως ὑμῖν ἕζοιεν. ᾿Αντέϊπον δὲ καὶ, ὅτε 

τῶν μετοίκων ἕνω ἕκωςον λαδεὶν ἔφασαν χρῆναι" εὔδηλον 

γὰρ ἦν, ὅτι, τότων ἀπολομένων, καὶ οἱ μέτοικοι ἅπαντες 
ἰ -“ϑ »-“». ᾿ ε Ἂς 

ἀι πολέμιοι τῇ πολιτάφ ἔσοιντο. ᾿Αντεϊπον δὲ καὴ, ὅτε τὰ 

ὅπλα τῷ πλήϑους παρηρᾶντο, οὐ νομίζων “χρῆναι ἀεϑενὴ 

τὴν πόλιν ποιξίν" δὲ γὰρ τὸς Λακεδαωιμονίες ἑώρων τότε 
ἕγεχω βελομένες περισῶσαι ἡμᾶς, ὅπως, ὀλίγοι γενόμε- 

Δ - 1 δ Ὁ ΩΝ ὀρλὰν..ὃ Ν εὖ δὰ - νοι, μηδὲν δυνωίμεθω αὐτὸς ὠφελέίν᾽" ἐξήν γὰρ αὑτοῖς, εἰ 
τὅτε γε δέοιντο, καὶ μηδένα λιπᾶν, ὀλίγον ἔτι χρόνον τῷ 

42 λιμῷ τιέσαντας. Οὐδέ γε τὸ Φρερὸς μιοϑϑεϑαι ξυνή- 
ρεσκέ μοι, ἐξὸν, αὐτῶν τῶν πολιτῶν τοσότες προσλωμβώ- 
νεῖν, ἕως ῥριδίως οἱ ἄρχοντες ἐμέλλομεν τῶν ἀρχομένων 
κρατήσοιν. ᾿Ἐπεὶ γεμὴν πολλὸς ἑώρων Ἐν᾿ τῇ πόλει τῇ 

ἀρχῇ τῆδε δυσμενᾶς, πολλὸς δὲ φυγάδας γενομένος, οὐκ 
ἂν ἐδόκει μοι, ὅτε Θρασύξελον, ὅτε ἤΑνυτον, ὅτε ̓Αλκι- 

εὖ σλιάσας. ἙἘΔά, νεΐετος ἰσαλεύ- 
σας. Ἐπιοηάαία Ἰεξιϊο εἰξ ἴῃ πιᾶγρὶπο 
1.. εἰ 81. 

ἵνα ἵἕκαφον, Τινῆαβ οοπίτα Ετδιοῆῃ. 
Ρ' 386. -Θίέογνις καὶ Τείσων ἔλέγον ἐν 
«σοῖς σριάκοντα «Ἰρὶ τῶν μετοίκων, ὡς εἶίν 
“φινὲς τῇ πολιτείᾳ ἀχϑόμενοι, καλλίφην 
ὧν εἶναι πρόφασιν τιμωρδϊσϑαι μὲν δοκεῖν, 
τῷ δ᾽ ἴργῳ χρηματίζισϑαι, πάντως δὲ 
'σὴν μὲν πόλιν αίνισϑαι, τὴν δὲ ἀρχὴν 
διῖσϑαι χρημάσων.-ἴδοξεν ὧν αὐτοῖς δίκα, 
συλλαξιῖν, σούτων “δὶ δύο πένητας, ἵν 
κὐτοῖ; ἢ πρὸς τοὺς ἄλλψε ἀσολογία ὡς 
οὐ χρημάτων ἅνικα ταῦτα τρίπρακται, 
ἀλλὰ συμφέροντα γιγίνησαι, διαλαξόν- 
σις δὲ τὰς οἰκίας ἰφάδιζον, καὶ ἐμὶ μὲν 
ξίνω, ἱφξιῶνσα κατίλαξον, ἧς ἱξιλάσαντις 
ΤΙοίσωνί μὲ παραδιδόασιν, Χοπορίοη 
{υρτγὰ δ, 21, ἐπάστῃ ᾿οσατίοης μετοίκων 
ἕνα ἵκαφον αἵὰ5 εἴ, υδἱ Μονὰβ ὑπ πὶ 
αὐσπλ θεῖ, χα ίῃυ 8 ἀσπιῦτη αἰεί, 

τί πτα πὶ αὐσπτηυς, ἱπιόγργοίαταν οἵ, 
Μμει εχ {γῦτο οηΐ νη διαλαδόντες ἂρ- 
Ρᾶγοῖ, εὔὲε (σηοτα τους αὐἱνβ ὁ (τ΄ - 
ξ'ηια ὑγεαηηΐκ ἀπὰπὶ Πὶ ἐπα πα πὶ 

ἀϊνίτοτη ἱπιογβοϊεπάν πὶ ἀοῖ! Κὀγδξ, 
8. 41. σιίσαντας. Οδίξ. σιέσαντες. 
8. 42. μισϑῶσϑαι. ΑΟἿἹ. Βυ. σα. 

μισ)ῶσαι. ΤλεϊΠοεΡ5 αὐτῷ Ρῖὸ αὐτῶν, 
.Ἀ, δι, 

ἤλνυσον, “ΤΉτΑ ὙθαΪαπὶ εἰ Αηγεαπι, 
τεδαροτγαῖα ᾿ἰότίαιο, Ρ] αὐτὶ ἀγαστη δὰ- 
διοτίταϊς να] αὐ δ, τεΐονε Ποοταῖοβ σῸἢ- 
{τα ΟΠ πηαομυι ᾿. 216. ΑἸοϊοα- 
ἄδπὶ ἰῃ ΑἸΐα ἰητογίοδζαιη ἀο1}5 ἔγταπ- 
ποῦ πὴ ττϊρίητα, τείεγι ϊοάογὰβ8. Α- 
πγίανοι ἀσσοπι ὀχ ἃ ΠΊ ἈΡΡΟΙΪας Τγ- 
Πα5 Οταιίοης σοηῖγα Αρότγαϊ, Ρ. 407. 
δὶ πᾶτγγατ, Δ κοτγάζαπι {τα πο Γὰδ αὰ 
ἜΧΙῸΪ 68, αο58 Δρροῖϊας σὸς ἐπὶ Φυλὴν, 
ειἢ θεῆς πονογαῖ, δογατη ααοίδαπι ἴῃ 
ἐχἢΠ] ατν Ῥὲν [δ ἀδῖοβ εἰδὼς ὅφι εἰσί σι- 
γες ἐπὶ Φυλὴν τῶν ὑπὸ τύσυν ἰκαταηωκό.- 
σῶν, ἰσόλμησιν ἰλϑδιν ὡς σώτυς, Ἐχία- 
168 δὰ πὶ σοΠΊρΙ ἢ η τὶ ἄγνσιν ἄνσι- 
κυρ ὧς ἀσοκτινῆντις ὕπερ καὶ τοὺς ἄλ- 
λυς ἀσίσφατῆν, εἴ τινα λυφὴν ἢ κακῶρ- 
γόον συλλάξοιν, φρατηγῶν δ᾽ 'Ανυσος ἐπὶ 
φυλὴν (Ἰεβε τῶν ἐπὶ Φυλὴν αἱ “ἀἰσαη- 
(ὺγ οἱ ἑπτὰ ἐπὶ Θήδα,) οὐκ ἔφη χρῆναι 
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διάδν Φυγαδύμν" ἤδω γὰρ, ὅτι ὅτω γε τὸ ἀντίπαλον 
ἰογυρὸν ἔσοιτο, εἰ τῷ μὲν πιλήϑει ἡγεμόνες ἱκανοὶ σεροσγε- 

νήσοιντο, τὸς δὲ ἡγέίοϑ αι βελομένοις ξύμμαχοι πολλοὶ 
φανήσοιντο. Ὁ ταῦτ᾽ ὧν νομοϑετῶν ἐν τῷ φανερῷ, τό- 4 

τερώ εὐμενὴς ἂν δικφᾳίως, ἢ τροδότης γομίζοιτο ; Οὐχ οἱ. 

ἐχϑρὰς, ὦ Κριτία, κωλύοντες πολλὲς ποιέίοθα!, δὲ οἱ 

᾿ ξυμμάχες πλείςως διδάσκονες κτάσϑαι, ἕτοι τὸς πολε- 
μίας ἰογυρὼς. ποιξσιν" ἀδλὼ πολὺ μᾶλλον οἱ ἀδίκως τε. 

χρήματω ἀφιιρόμενοι, κφὴ τοὺς ἀδὲν ἀδικῶντας ἀποκτά!-. 
γνόντες, ὅτοί εἰσιν οἱ κοὴ πολλὲς τὸς ἐναντίους πτοιῶντες, "ἃ 

προδιδόντες οὐ μόνον τὸς Φίλες, ἀλλὰ καὶ ἑαυτὼς, δὲ 

ἐν δειαν. Εἰ δὲ μὴ ἄλλως. γνωςὸν, ὅτε ἀληϑῇ 44 

λόγων ὧδε ἐπισκέψαιϑε.. Πότερον εἴξεϑε, Θρασύδελον, 

καὶ ἼΑνυτον, κφὶ τοὺς ἄλλες φυγάδας, ἃ ἐγὼ λέγω, 

μᾶλλον ἂν ἐνθάδε βέλεοϑαι γίγνεοϑαι, ἢ ἃ ὅτωι πράξε- 
σιν; ᾿Εγὼ μὲν γὰρ οἶμαι, νῦν μὲν αὐτοὺς νομίζειν, ξυμ- 
᾿μάχων πάντα ̓ μεφὰ εἶναι!" εἰ δὲ τὸ ἀράν τῆς πόλεως 
προσφιλως ἡμῖν εἶχε, χωλεπὸν ἂν ἡγῆθϑε εἶ χτν αὶ τὸ ἐπι- 

δ αίνειν ποι τῆς χώρας. ἊἋἋ δὲ αὖ εἶπεν, ὡς ἐγώ εἰμι 45 
εἷος ἀεί ποτε μετωξάγλεσγαι, κατανοήσατε καὶ ταῦτα. 
Τὴν μὲν γὰρ τῶν τετρακοσίων πολιτείαν καὶ αὐτὸς δήπε ὃ 

δῆμος ἐψηφίσατο, διδασκόμενος, ὡς οἱ Λακεδαεμόνιοι 

πάσῃ πολιτέρυ μᾶλλον ἂν, ἢ δημοκρατίᾳ, πιξεύσειαν. 
Ἐπεὶ δέ γε ἐκέϊνοι μὲν δὲν ἀνίεσαν, οἱ δὲ ἀμφὶ ᾿Αριςο- 46 

ποιεῖν αὐτοὺς σαῦτα, λέγων, ὅτι ὄπω 
ὅτω διωακέοιντο, τε τιρωρεῖσϑαί πινας 
«ῶν ἐχ ὧν, ἀλλὰ νῦν μὲν δέιν αὐτὼς 
ἡσυχίαν 'χϑιν" ἐἰ δέ ποτε οἴκαδε κατέλ- 
ϑοοιεν, πότε καὶ πιμωρήσοιντο σὸς ἀδικᾷν- 
σας. ταῦτα “λέγων αἴσιος. ἐγένετο τοῦ 
ἀποφυγξιν σοῦφτον ἐπὶ Φυλὴν, (ἰεβς᾿ φοὺς 
ἐσὶ Φ.) ἀνάγκη δὲ ἦν τῷ τρατηγῶ ἀνδρὸς 
πὶ ἡ τ εἴπερ ἔμελλον σωθήσεσθαι. 

8. 43. νομοϑετῶν, Μδτγροὸ ἴ,. εἰ 8ι. 
νουϑεσῶν. Θιιοά τηδρὶβ ἐεπιθητίθς ἃ- 
Ῥίυτη εξ. 

9. 44. οἵμαι; ΑἸ4. μι, μω  γὰ 
Βιν]. οἱξ : ἐγὼ μὲν γὰρ ἡγᾶισθϑαι νῦν μὲν ᾿ 
αὐτὸν νομίζων. ἴπ Ολῇαὶ. δδάετ εξ 
Ἰβέϊτιο, [δὰ τϑδειτι5 νορμέζῳ. : 

ἡψδισϑαι. ἴτὰ τεξὶς Οαῇ. ρῥγοθαηΐς 
Τοῦ. Ρτὸ νυϊραῖο ἡγέσϑε. 

καὶ τό. Ατιϊοαΐϊατη οπιὶῆς Οαῇδὶ. 
αὐτὴ Α͂. εἰ Τυηι. 

δ. 46. ἀνίεσαν. Τὴ6 ἐγτδπη}8 48- 
ἀπ ηροητὶς Ἰεσατὶς ΤὭτγαίν ΒῸ}} εἰ ἐχεγοῖ- 
ταὶ ποπ σράθπεῖθι5 ἱπιεγργείατασ Μο- 
τὰϑ εχ ΤὨυογάϊάς νηῖϊ, 81-τοο, 5εἃ 
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, τέλην καὶ Μελάνϑιον κοὴ Αρίφαρχον, φρατηγέντες, ᾧα- 
ἥν. Ὁ ΄΄,Ῥ, δ. ς Ὁ ν᾽ ΕΣ ἢ» » ἃ Ρ 4 

γεροὶ ἐγένοντο ἐπὶ τῷ χώμωτι ἐρυμῶ τερχίζοντες, ἐς ὃ ἐδό- 

λοντο τοὺς πολεμίες δεξάμενοι ὑῷ αὑτοὶς καὶ τοῖς ἑτέροις 
τὴν πόλιν ποιήσαοϑ αι εἰ ταῦτ᾽. αἰαδανόμενος ἐγὼ διεκώ- 

47 λυσᾶ, τῶτ᾽ ἔς προδότην εἶναι τῶν Φίλων ; ᾿Αποκαλέϊ δὲ 

Κόϑορνόν με, ὡς ἀμφοτέροις τειρώμενον ὡρμόξιειν.. Ὅςις 
δὲ "μηδετέροις ἀρέσκει, τοῦτον, ὦ πρὸς τῶν Θεῶν, τί σσοτε 
Ν γεν ΄ ΝΠ ΔΝ ἥν Ἀν ᾺΣ τ 
ἡ καλέσαι χρή; σὺ γὸ δὴ ἐν μὲν τῇ δημοκρατίω πάντων 

μισοδημότωτος ἐνομίζου, ἐν δὲ τὴ ἀριςοκρατίᾳ ττάντων μι- 

48 ξοχρηφότατος γεγένησά. Ἐγὼ δὲ, ὦ Κριτίω, κείνοις 
΄ . , εν »" Φ 7 ΩΝ » . Ν ΕΝ 

μὲν ὠει ποτε πολέμω, τοῖς οὔ τσρόοζεν οἰομένοις κω λὴν ὧν 

δημοκρατίαν εἶναι, πρὶν ἂν καὶ οἱ δέλοι, "ἃ. οἱ δι ἀπορίαν 

δραχμῆς ἂν ἀποδόμενοι τὴν πτόλιν, δραχμῆς μετέχοιεν" κα 
»"Ὃ ΄ ᾿ . ΑἸ ΨᾺἙ δ Ἁ Ἧς .)γν 

τοῖς δέ γ᾽ αὖ ἀεὶ ἐναντίος εἰμὶ, οἱ οὐκ οἰονται καλὴν ἂν 

ἐγϊενέοϑαι ὀλιγαρχίαν, πρὶν ὧν ἐς τὸ ὑπ᾽ ὀλίγων τυραν- 
“ Ἁ 7 ᾿ ͵ ἣ ΄“΄ Ν -“ 

νῴίοϑ' αι τὴν πόλιν καταφησειῶν. Ἴο μέντοι σὺν τοις δυνα- 

μένοις, καὶ μεϑ' ἵππὼν καὶ μετ ἀσπίδων ὠφελῶν διὰ 
Ψ Ν ͵ 7 Δ’ » ωρῷόζ Ύ πὰ Ἂν » 

Τῶτο Τὴν πολιτείων, πρόοϑεν ὥριφὸν ἡὙ μὴν εἰναι, ὅ., γυν οὐ 

Ῥτείετο ἰεδιίοηοπι σαβα]. ἤνυσαν, αἵ 
᾿μασδάθοτηοηί! πηογὰ9. {γαχ δ ἀϊσδη- 
τ Γ, : 
᾿ χώμαςι, Αξϑον (δὰ ποΐες πιατὶ ὁρ- 
Ῥοῆια, ἰτα! σα νοσα}} Βοχίοπο Μοίο. 
ἹΜοπιοτας παθο Ριγοοοὶ ἀρχρογοτη [)6- 
τη οἵη. οοηίγα Ροϊνοϊοτα πῇ ̓. 1.208, δὲ 
1229. υὐἱ ϑομοὶ αἶο8 αἷς (ΠΠῸ οἱκοδό. 
μημα ἐν τῷ λιμένι -σροθειδλημένον σροσορ- 
μίσεως ἵνικα καὶ ἀγορᾶς ναυτῶν. Ἴπεος 
ΡὨγαα8 ΟΠδτγαξὶ, ο, 24. ἰη Ῥίγροςο νὸ- 
οὗς διάζευγμα, ἴῃ 1 οοῆο Οογπιῃΐο- 
τὰπιὶ ρότία απ ν ἀρρόγοσὶ Ραμα - 
τἶα5 τὸ ζιὔγμα σὸ διὰ ϑαλάσσης ἃρρο!- 
ἴας ἰΐ, 2, Ρ. 114, Ὡς τὸ ἱρίᾳ Τ)επιοῆῃ. 
σοηίγα. Τ᾽ εοοήη, ρ. 1343. ᾿Αφριφοκρά- 
σηρ ὁ Σκιλλίν δος ὧν 'Ε φιχάρυρ με γῇ 
σκάψας τὸν ᾿Ηιτιώνειαν, ἐϊς ἣν σοὺς Λα- 
κιδαιμονίους ἴμιλλον οἷ σιρὶ Κριτίαν 
ὑποδίχισϑαι, καϑῦιλε μὴν σὸ ἐστόν χισ- 
μαν κατήγαγι δὲ τὸν δῆμον, 

8. 48. καλήν, Δ Ὶ, καλλήν, Βε, Οαῇ, 
καλλύφην, 

δραχμῆς μισίχοιν, Ἠος ετας [ι]ὰ- 

τῖατα ἀϊαγπιιτι Γοπδιογατη Αἰμεηΐςπ- 
ἤἥωπι, ἀοσοηῖς ΕἸ οἰ γοὨϊο ἴῃ νογὶβ Βῳ- 
λῆς λαχεῖν, -τοκαὶ δραχαὴν σῆς ἡμίρας 
λαχἔν. Ησο τείρεχὶς Ποπηοῖῃ, οοῖ- 
ἀγὰ Τἰπιοοταῖ, ῥ.. 731. ἄμεσθος ὃ δῆμεος 
(αὶ ϑεωρικὴν ἀσοὶρίε θαι) καὶ ἡ βυλὴ καὶ 
τὰ δικαφήρια ἵἴφαι. Τιιοϊδτβ ἴῃ ἐποο- 
τηΐο εσιο πδηΐς πιυπογὰ ρα] ϊοα ἀ6- 
νοη ἢ ἶς τὰν αἷς δὰ ἀγδο  πιδὴι εἰ ττῖο- 
θοϊα πη. 

αὖ ἀά. Δ, 1. Βτ. Οαῇ ἄν ἀά. Ὦε- 
ἧποορβ Οὐαὶ, ἰϊοτα πὶ καλλίφηνι Α, 1, 
καλλήν. 

σὸ μέντοι, Τιεοποῖ, δπιφηάδαθδι ὅσε 
μέντοι. Βίερῇ. τῷ μέντοι εἶναι σὺς δυναν 
μεένωρ, 

διὰ τῶτο τὴν σολιτοίαν, ΟΔΠ], τὴν 
διὰ τῶτο τοολιποίαν, 

ἡγύμην. ΕοΟ ρτὸ νυϊραῖο ἡγυρένην 
α πηατρίης 81, 1ν, τοοσροτας Μόγαβ, αἱ 
Ἰοσυσπι (ΑἸ τοί πι οἵ Ἰασαποίατη ἰτα 
εχιτίσατο οοπαίαν, οὐ ἀητὸ σὺν φοῖς 
δυναμένοις ὁχοίαΠῸ ρατος ταὶία “αὐ 80... 
ἀλη: μο είαίει. εἴ αν ϊο ἑἶανι ἱπίγες 
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μεταβάλλομάι.. ἘΠ δὲ ἔχεις εἰπεῖν, ὦ Κριτία, ὅπου ἐγὼ 49 

᾿ ξὺν τοῖς δημοτικοῖς ἢ ἤ δὐμαιομίενς τὲς κάλός τε κὠγαθὲς 

ἀποσερέι “πολιτείας ἐπεχείρησα, λέγε" ἐὰν γ)ὸ ἐλεγχϑώ 

ἢ γὺν ταῦτα πράξων, ἢ ἢ πρότερον ττώποτε [ταῦτα] πεποιη- 

κὼς, ὁμολογῶ, τὼ ττάνϊων ἐραπώφαϊα παϑὸὼν ἂν δικάλως 
ἀποθνήσκειν. 

Ὡς δὲ εἰπὼν. ταῦτα ἐπαύσατο, καὶ ἡ βουλὴ δόὰ 50 

ἐγένετο. εὐμενῶς ἐπιϑορυζήσασω, γνὲς ὁ Κριτία ὅτι, εἰ 

ἐπιτρέψμει τῇ βελὴ διαψηφίζοθαι περὶ αὐτῷ, ἀναφεύ- 
ξριτο, κοὶ τῶτο οὐ βιωτὸν ἡ ἡγησάμενος, τροσελϑὼν καὶ αὶ δὲα- 
λεχϑεῖς τι τοὺς τριάκοντα ἐξήλϑε, κρὴ ἐπιφήναι ἐκέλευσε 
μο τὰ ἐγχρερίδιω ἔ ἔχοντας φανερῶς τῇ βελὴ ἐπὶ τοῖς ᾿ ᾿ 

»“σςο»ρ 

.. ὑκτοις. “ώλιν δ᾽ εἰσελθὼν, εἴπεν' Ἐγώ, ὦ ἢ βελὴ, οἵ ὩΣ 1 

β γομίζω,. προςάτου ἔργον. εἶναι οἷς δέϊ, ὃς ἂν, ὁρῶν τὰς Φί- 

λους ἐζαπατωμένι, μὴ ἐπιτρέπῃ. καὶ ἐγὼ ὅν τῶτο ποὶ- 

ἥσω. καὶ γὼρ οἶδε. οἱ ἐφεσηκότες οὔ ζασιν ἡμῖν ἐπι- 

τρέψειν, εἰ ἀνήσομεν ἄνδρα, τὸν φανερῶς τὴν ὀλιγαρχίαν 
λυμιοωνόμενον. ἔξ δὲ ἐν τοῖς καινοῖς νόμοις, τῶν μὲν ἐν 
τοὺς τριοζιλίοις ὄντων μηδένα. ἀποθνήσκειν ὠνευ τῆς ὑμετές- 

ρας ψήφου" τῶν δὲ ἔξω τοῦ καταλόγε κυρίες εἶναι τοὺς 

τριώκοντο! ϑανατἔν. ἐγὼ ὅν, ἔφη, Θηρωμένην τετονὶ ἐξα- 
λαάφω ἐκ τὰ καταλόγε, ξυνδοκῶν ἅπασιν ὑμῖν. καὶ τῶτον, 

Ἰλεϊπάθ σὸς δυναμένους Ἰητεγρτείδτωτ, 
ααὶϊ {4118 ΟΡΌ τ, ΠΟὈ δ τὶβ ἀἴαε δ8ι- 
ἑϊοτίτατῖ5 Παθεπὶ δὰ ̓ Ἰαναπάατη ρδιτγὶ- 
ἅτη. Εφυϊάδτηῃ νογθὰ διὰ σοῦτο ἰρατία 
οδηΐθος τοὶ αι (τὶς ἕᾷ πα ραϊανοτίτη ς 
ἢοο {επί ς δααϊάεαι εἴ οἰϊτα Ὀοηὶ οἷ- 
Υἱβ εὔϊε. ρυϊαῦαγη ον 115, ασυϊοσαηαα8 
Ροῆῆης, τορι] σατα ἡανᾶτα εἴ δα }5 
εἰ νἱτί8. Ῥτονθγθὶα)ὶβ εηΐπὶ οἱὲ ἰοοὰ- 
τίο, Ππι}}}8 Ἰαιῖπο ἐφεὶς ψἰγὶς, φεἰϊς γος 
γηὶς. 

ὃ. 50. ἀναφεύξοιπο. Μαῖρο Τ1δοηο]. 
ἀποφεύξοιτο. ϑεὰ ἰπέτα νὶ. 4. ἀναφεύ-: 

γεῖν εἰἰαιὴ εἰ. ὨὈϊοάοταϑ : 
ἔσχε τὴν βωλὴν εὔνον. ᾿ 

ἔχοντα; φανερῶς. 

ἅπασαν 

Βιοάογῃϑβ : σερι-᾿ 

ἔφησαν φρωατιώτας ἴχονῖας ἐσαασμένα τὰ 

ξίφη, 
δρυφάκτοις. ΟΔΠΟΟΙ] ἴαης, φυϊδὺς 

οὐσία οἰγουτηΐερία εἴ. Ἐκχ σοπῇ!ο εἰ 
εἐπιεπάᾳτοης Τδοηοὶαν τὰ νυἱψαῖαμι 
δρυφρώκποις τηιϊανὶς ΘΙΘΡΉ. 

δ. δ1: χαινοῖς νόρζοις,  Ὧ]ο5 Γἀσρετγετα 
(ο]εθαι. εχ τογροτα εἰ ἴοοο ΝΙσοτοᾶ: 
οἤυ8, ἃς ἴγῆς5 ἴῃ ογδιίοης οοηῖγα 
εαπὶ ἰογρια, δηηοίανιτ. τᾶ, Ομ πὶ 
ΟἸεορδοηίθαν, εἰεξιϊοηϊ τειρίπτα τυ- 
ΤᾺ ΠΟΤΕ πῇ ἈΝΕ. οὐδικοτᾶτ, ἱητεγῆςε- 

τοῦτ, «αῦτα ανσο διὰ σὸν νόμον, 
ὃν Νιπόμαχιος ἀπέδειξεν. ΤῸΝ οοηίτα 
Νίοοηι. Ρ. 849. 



οὔ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΘ ἨΕΙΓΕΝΙΟ, 

52 ἔφη, ἡμᾶς ϑανατῶμεν. ᾿Ακόσας ταῦτα. ὁ Θηραμένης) 
ἀνεπήδησεν ἐπὶ τὴν Ἑςίαν, κοὴ εἶπεν" ᾿Εγὼ δὶ, ἔφη, ὦ 

ἄνδρες, ἱκετεύω τὰ τσάντων ἐννομώτατα, μὴ ἐπὶ Κριτία 
εἶναι! ἐξαλείφειν μήτε ἐμὲ, μήτε ὑμῶν, ὃν ἂν βέώληται, 

ἀλλ᾽, ὅνπερ νόμον ὅτοι ἔγραψαν τσερὶ Ἵ ἐν τῷ καταλόγῳ; 

58 κατὰ τῶτον καὶ ὑμῖν καὶ ἐμοὶ τὴν κρίσιν εἶναι. κρὴ τῶτο 

μὲν, ἔφη, μὰ τὰς ϑεὸς, οὐκ ἀγνοῶ, ὅτι δέν μοι ἀῤκέσει 
ὅδε ὁ βωμός" ἀλλὰ βέλομαι καὶ τοῦτο ἐπιδδϊξαι; ὅτι ὅτοι 

οὐ μόνον εἰσὶ περὶ ἀνϑιρώπες ἀδικώτατοι, ἀλλὼ καὴ τοερὶ 

ϑεοὺς ἀσεξέξατοι. ὑμῶν μέντοι, ἔφη, ὦ ἄνδρες" καλοὶ 
κὠγωϑοὶ, ϑαυμάζω, εἰ μὴ βοηθήσετε ὑμῖν αὑτοῖς, καὶ 

ταῦτω γιγνώσκωντες, ὅτι ὠδὲν τὸ ἐμὸν ὄνομα εὐεξαλειπῖό- 

ϑά τερον, ἢ τὸ ὑμῶν ἑκάςε. Ἔκ δὲ τῶτῳ ἐκέλευσε μὲν ὁ τῶν 

τριάκοντω κήρυξ τὸς ἔνδεκω ἐπὶ" τὸν Θηρωμένην. ᾿ἐκῶνοι ἢ 

εἰσελϑόντες σὺν, τοὺς ὑπηρέταις, ἡγεμένε αὐτῶν Σατύρου, 

τῷ ϑρασυτάτα αὐτῶν καὶ ἀναιδεςώτε, εἶπε μὲν ὁ Κριτίας' 
τοαραδίδομεν ὑμῖν, ἔφη, Θηραμένην τοτονὶ κατωκεκριμένοι 
κατὰ τὸν νόμον" ὑμὲς δὲ λαξόντες καὶ ἀπωγαγέντες, οἱ 

δδένδεκο, οὗ δέϊ, τὰ ἐκ τότων πράσσετε. Ὡς δὲ ταῦτα 

εἶπεν, εἷλκε μὲν ἀπὸ τῷ βωμξ ὁ Σώτυρος, εἵλκον δὲ οἱ 

ὑπηρέται. ὁ δὲ Θηραμένης, ὥσπερ εἰκὸς, καὶ Θεὸς ἐπε- 

κωλεῖτο κα ἀνϑρώπες, κωϑορῶν τὼ γιγνόμενω. ἡ δὲ βελὴ 

8. κ5., 'Ἑσίαν, Ὀϊοάδοτπιβ : βουλαίαν 
Ἕσίαν, Λά σαπὶ Τρ  σοβ ἔδορο [ὰ- 
εἰπε Ἰερίπηυβ ἰὰ Απάοοϊάς ἀς Μγῇο- 
Τα ᾿. 22, εἴ ἀς τεάϊζα Ρ, 82. 

χὰ -ἰγνομώτατα. ΜΆΓΚΟ ἴων σοὺς 
ἐννομωτάσυρ. 

8. 4} ἀλλὰ βύλομαι,, ἸὨϊοάοταβ : 
ἴφησι δὲ σρὸρ σὺρ ϑιὼς καταφεύγειν οὐ 
σωυϑήσισϑα; νομίζων, ἀλλὰ σαιύδων τοῖς; 
ἀνιλῶσιν αὐτὸν σιριποιήσασθα, σὴν ὧὠξ 
σὺν ϑιὸς ἀσέξοιαν, 

ᾷ, κα, ἐκίλευσε, ΝΙΠ ένα, σχοίάϊι, 
οὐπὶ ᾿ποροὶ, οἰ βιίερηδη, εκεηάυτῃ 
ὀνάλισι, 

[ἐμέλευσι μὲν ὁ φῶν στρ, κήρυξ τοὺ, ἵν. 
δέκα ἐπὶ τὸν Θ, ΝΙΏΪΝ τπυϊάπάυπι, υἱ 

τρῦο τἱάϊε Ὑὶγ ἀοξεας ἴα ὉΡΩ͂, ΜΊο. 
Ὑ. ἵν, Ρ. χ82. Βυδαὺά τ ἴθ πὰ Ἰοοα: 
τους ἴο]οὲ να, Οσηΐ, ἱπῖρρ. δὰ 
Τραυςνα, νἱ. 54. Εν δεονάεν!ε δὲ χέει 
εν Τἠεένανμιένε, Ἐς 4. Ἡροϊβμς.} 

Σατύρου, 1γῆμιθ. σοηίῖτα ᾿ΝΙ ον. 
ΘΠυ πὶ Ρ 847. Σάσυρος ὁ Κηφισιεὺξ βυ. 
λεύων ἔσεισε σὴν βουλήν. ὩὈς τοάόη) 
«840. Σάφυρορ καὶ Χρίμων οἱ τῶν τριά: 

᾿αἶνν ραν ρα. ει ρὐϑεδι ταύτην τὰν 
βυλὴν ν ᾧὶ Σάτυρος μὶν καὶ Χρίμων μέ: 
γιφα ἰδύνανσο, Ἰάδταγ ἐρίτον ἴῃ Ἰοσαση 
“ποναγοηὶς Τα δ (υοέϊυϑ ΒαιγγαθῚ 
Ἰάεπὴ ογκὸ ἐαΐε ἀαῖοι ἐπ Γοπαῖα εἰ Ἰη- 
τοῦ υπάξεοίηι νἱγος, ποίοϊο ἀπ φοάο πὶ 
τεπυρογῶ, 
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ἡσυχίαν εἶχεν, ὁρῶσω κφὴ τοὺς ἐπὶ τοῖς δρυφάκτοις. ὁμοίες 

Σατύρῳ, ο τὸ ἔμπροιϑεν τῷ βουλευτηρία ὥλήρες Τὶ Φεε- 

ρῶν, καὶ οὐκ ἀγνοίντες, ὅτι ἐγχειρίδια ἔ ἔχοντες παρῆσαν. 

Οἱ δὶ ἀπήγαγον τὸν ἄνδρω. διὼ τῆς ἀγορᾶς, μάλα μι 56 

γάλῃ τῇ Φωνῆ. δρλάνταρ ὦ οἵω ἔπαρχε. Λέγεται ἢ ἕν ῥῖμα 

"σὴ τοῦτο αὐτῶ. Ὡς εἶπεν ὁ Σάτυρος, ὅτι οοἰμώξειεν, εἰ 
μὴ σιωπήσειεν, πῆμ ἂν δὲ σιωπῶ, οὐκ ἄρα, ἔφη, οἰ- 

μώξομαι: : Καὶ ἐπεὶ γε ἀποθνήσκειν ἀναγκαζόμενος τὸ 
κώνειον ἔπιε, τὸ λιηπόμενον ἔφασαν ὠποκοῆαξ, σανῖα εἰπέν 

αὐτόν" Κριτίῳ τῶτ᾽ ἔξω τῷ καλῷ. καὶ τοῦτο μὲν οὐκ 

ἀγνοῶ, ὅτι ταῦτω ἀποφϑέγματα ἐκ ἀξιόλογα" ἐκεῖνο ὃ 
κρίνω τῷ ἀνδρὸς ἀγαςὸν, τὸ, τῷ Θανάτῳ παρεφηκότος, μήτε 

τὸ φρόνιμον, μήτε τὸ τφεγνιῶδες ἀπολιπεν ἐκ ἡ ψυχῆς. 

,»ἀμ) 

ΚΕΦ. Δ. 
λ τὺ ᾽ “ .- ͵ 

ΘΗΡΑΜΕΝΗ͂Σ μεν δὴ ὅτως ἀπέϑνεν' οἱ δὲ τριώ- 

κοντά, ὡς ἐξὸν ἤδη αὐτοῖς τυραννεῖν ἀδεῶς, τροέϊπον μὲν 

τοῖς ἔξω τῷ κατωλόγῃ, μὴ εἰσιέναι ἐς τὸ ἄξυ, ἦγον δὲ ἐκ 
τῶν χωρίων, ἵνα αὐτοὶ καὶ οἱ Φίλοι τὸς τότων ἀγροὺς 

ἔχοιεν. φευγόντων δὲ ἐς τὸν Πειρωιῶ, καὶ ἐντεῦϑεν πολλὲς 
» ιν Ἀ Ἅ. ΄ ἣν ]ς ͵ - 

ἄγοντες ἐνέπλησαν καὶ τὰ Μέγαρα καὶ τὰς Θήξας τῶν 

ὑποχωρἕντων. 

ὀΐδυξε, ΨΨψν" ἀμ 
ΕῚ 

δ. 5.5. ὁμοίους, Ἀ. 1αηῖ, ὁμοίως: 
Β ιν]. (αῇ. ὁμοίων. Οοττεχίς Βτοάξε 8. 

ὃ. 56. οἰμοώξειειν, Ματρὸ [ἵ.. 8:1. οἰ- 
«μώξοιτο. Εαΐατο τοίροῖς ἢϊς ορὰβ 
οὔξ οοηϊεηεῖς οτϊαθ Μοταβ. Εσαΐ- 
ἰάδτη αὐδητίογ ποποϊανίο. (δοϊεγαπὶ 
“ιοάοταβ χὶν. 5. αἷτγ ϑοοιαίοτη οὰπὶ 
"ἀθοθιιβ 8115 ἸΌ απ ἴῃ Γεδδῖα τε ὶ εξ 
Οητῖα;, (εὰ τορᾶῖοβ ἃ ΤΠδγαθηθης ἱρίο 
“ἀε( {{{Ὸ ἃ οοηδείθις. Ἡροταίοτη [Ὸ- 
ζατ ποπαϊηας ΡΙ το 5 πὶ οἦυς νῖτα. 

ἀποκοσϊαξίσαντα. Ἰτηϊταϊογ ταοιθτη 
«ξοανἰνϊογαπ, ἱπ (Ὁ 8 εχ οοτίαῦο 
δυρατίατη σαρίε δῖ ἃπηδηῖθ5. ΟἿσοτΟ 

᾿οἰητογρτοίαῖαϑ ο: τοὶ] πὶ ἢο εἸςοὶς ἃ 
Ῥορυΐο, αἱ ἰά τοίοπατγει. Θυοῖ. Ταυΐ, 
ἢν 40. ὰὼ 

αὔτ' ἔσω. Ῥτορίπο πος ρυΐοτο Οτί- 
τ. ̓νν" Οἴοετο. Οφιεγάμπη Ρ]υϊᾶτ- 
οδὰ5 ἴῃ Οοηίοϊαι. δὰ ΑΡοΊ]οπ. Ρ. 399. 
ἀς Ὑποτάπιθης : κατασρεδλωθὲς ὑπὸ 
φῶν συντυράννων ἐσελεύτησεν. 

ἀγαφόν. (αθα]. ἀγαϑόν. 
πταιγνιῶδες. Οἴςεῖο ἢν 6. ἴυῆι νἷτς 

οβτερίαβ. Ἐχίγοπηο ἔρίττα. Οεθογατπι 
ΡΙυτατοῆυβ. Ἀρεῖ. ο. 2. Ἰυηχὶς σὸ πσαν- 
ψνιῶδες καὶ εὔϑυμον. Ἐχ ποῆτο ἰοοο νο- 
οοπὶ Τοπυπηογηοσγανὶς Ροϊϊχ ἰΐ. 20. 
ΟΥ. γαϊοκεπαὶνγ δά Ποτγοάοτυτη Ρ. τ88. 

δ. τ. καὶ ἐνσεῦϑεν. Ἠ]ὺ5 τα ε}}- 
ταῖ15. εἰ το ]θογα πὶ πὶς πιετηοταίο- 

τοῦ αοϊ πογα τὰ Ἐχεγηρία πιὰ ]ᾶ οοἷ- 
εἸεξτα Ἰερεβ ἰῃ οτγατοηϊ 5 [γῆξθ. 

Μέγαρα----Θήξας. Ατρῖνοβ [ὌρΡτ Ὠθ5 
Η 



Ἀὲ 
ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΚ ΗΕΙΤΈΝΙΟ. 

2 Ἔκ δὲ τέτε Θρασύθελος, ὁρμηϑεὶς ἐκ Θηξῶν ὡς σὺν 

᾿ἑδδομήκοντω, Φυλὴν χωρίον καταλαμβάνει ἰογυρόν. οἱ δὲ 

τριάκοντα ἐξοήϑεν ἐκ τῷ ὥςεος σύν τε τοῖς τριογιλίοις καὶ 

“σὺν τὸς ἱππεῦσι, [καὶ] 
749 5 Ν Ψ» Θ.δ ὡς Ν 

μάλ᾽ εὐημερίας ὅσης. ἐπέι ε 
Ὁ "»" ΄ ᾿» 

ἀφίκοντο, εὐθὺς μὲν ϑιρασυνόμενοι. τινες τῶν γέων τῦβοσ΄- 
7 Ν 

ἕξωλον πρὸς τὸ χωρίον, ΚΦῊ ἐποίησαν μὲν δἰδὲν, τραύματα 

9 δὲ λαβόντες ἀπῆλθον. Βελομένων δὲ Ὁ τριάκοντω ἀπο- 

«“ » Ἧ » 3 ᾿ ,͵ὔ 

τειχίζειν, ὅπως ἐκπολιορκήσειων αὑτοὺς, ἀποκχλείσώντες 

αὑτοῖς τὼς ἐφόδους τῶν ἐπιτηδάων, ἐπιγίγνετα
ι τῆς γυκτὸς 

χιὼν παμπληϑής" ὰ τῇ ὑςερούίου ὀίδὲ γιφόμενοι ἀπῆλθον 

ταϊπανὶς ἴϊ. 4. ἴτοπὶ Τυϊιῆυθν. 9. Ο- 

τοραπι ποπιῖπᾶς υγ 85 Ρ. 873. [δρε- 

ἀεουποηϊ! πεῖρα ᾿μΓαϊϊϑητεθ Αἰπεηϊ- 

εὐἤαπι ἱπέοττα ηἶο εἀϊχεέαπι ἐξ ἁπά- 

σης τῆς Ἑλλάδος ἀγωγίμωυς τοῖς τριά- 

κοντα εἶναι τοὺς ᾿Αϑηναίων φυγάδαξ, τὸν 

δ κωλύσαντα πίντε ταλάντοις ἔνοχον 

εἶναι. ΝΙΒΙΟ τἀπιεη ποπὰβ Ατρὶνὶ 

Ῥεπιὶ οχίαϊε8. Ὠυπηᾶηθ ἐχοερεγαηῖ, 

διξίοτε Πϊοάοτο χὶν. 6. Θυΐπ δάεο 

οαπὶ ἰεραιῖ Γιἀοςἀδοπιοηοτα πὶ Ἔχία 68 

αἰίψφαοι ἀςάϊ ΠὈΪ 8Ὸ Ατρὶνὶβ ροβυϊα- 

τεηῖ, Αὐρὶνὶ, οοπῖτα ἀεογενεσαηῖ, πὶ 

αὐῖς [0118 οὐΐατῃ τὸς ἐχοεδογεηῖ Ἰε- 

κατ, ποπίυπι ἵπ ΠΌΤΛΟΤΟ Ὠαδεηᾶοβ 

εἰς, οἱ παταῖ οἴ μ 68 ἂς Ἀδ
ο- 

ἴοι, δεῖ, Ρ. 197. θὲ Ψηοθδηἰϑ ἰτἃ 

Τϊοάοταβ : ἐψηφίσαντο τυρόφιμον σῷ 

ϑιασαμίνῳ μὲν ἀγόμενον φυγάδα μὴ βοη- 

ϑήσαντι δὲ κατὰ τὸ δυνατόν. ῬΙυταῦ- 

οἰυ5.ἱη Γγίαπάτο 6. 27. Γοεάδεπιο- 

πἰογαπι ἀφογοίαπι ἰτα τοίοτε : σὸς φιύ- 

γοντας ἱξ᾿Αϑηνῶν ἀγωγίμους ναι παν- 

φαχόϑιν, ἐκσαόνδους δὲ σοὺς ἱνιφαμίνυς 

σοῖς ἄγνσι, ΤὨΘΌΒηΐ σΟΏΓΆ ἀϊουπίαν 

ἀδογονῖε : οἰκίαν μὲν ἀνεῖχϑαι τοᾶσαν 

καὶ πόλιν ἐν Βοιωτίᾳ ποῖρ δεομένοις ᾿Αϑη- 

ναίων, τὸν δὲ τῷ ἀγομίνῳ φυγάδι μὴ βοη- 

ϑήσαντα ζημδν ὀφείλειν τάλαντον, ἂν 

Ἧ στὰς ᾿Αϑήναζε διὰ “σῇ! Βοιωτίας ἐπὶ 

σὺρ τυρώννν! ἔσλα κομίξῃ μήτι ὁφᾶν τινα 

Θηξαίων μήτ᾽ ἀκύειν.. Τάστη τοροιὶ ἴῃ 

Ῥεϊορίδα σαρ. 6. 1π Ῥιπατγοῖο σοηττα 

Πεπιοββοπεπι Ρ. 18, [λιοεάιαπιοηὶὶ 

ἀϊουπίον οἀϊχὶα μηδίνα ᾿Αϑηναίων 

ὑποδέχεσθαι μηδ᾽ ὑκπέμποιν, Τοϊάεπὶ 

ν 19. ἀδοτσίσπι Ὑπερᾶηυπὶ Ηἰ5 νεῖ. 

φ τοίοιτων ε μὴ περιορᾷν ἰών τις ὅπλα 

λιὰ τῆι χύφαι τῆι ᾿άᾶΕΦϑηναίων ἔχων πο- 

ἰγχλων δὶ Ἰεκοπάντι δῇ : μηδέν᾽ ὁρᾷν 

ἄν σις ᾿Αϑηναίων ἕπλα ἔχων διὰ τῆς 

χώρας πορεύηται. ἘἈΕΠΚΙΙ οπιοηαιὶο 

νᾶπὰ δῇ. 
8. 2. Θηξῶν. Ατβίάες Τ1εαδιτῖοα 

Οτδιοης ᾿ἰ. Ρ. 152: παρασχόντες οἰκεί- 

ἂν καὶ φίλην τὴν σφετίραν αὐσῶν ποόλιν, 

ἀζήμιον καὶ ἄλυπον τὸ μετοικεῖν ἀπίφη- 

γαν ᾿Αρχίνῳ, Θρασυξόλῳ, τοῖς ἄλλοις» οἵ 

-σολλοὶ καϑ' ἡμίραν ἐγίγνοντο. 

ἑδδομήκοντα. ΡΙαΙΆτΤΟ 8. ὉΧ ΟΤς 

ἔρρο σὸς ἀσὸ Φυλῆς ἑδδομήκοντα διὰ- 

θεῖ ἀς Οἱοηα Αἰμεηϊοπῆ, Ρ. 360. Οδο- 

τοῖσι Αὐδβοιςῖοβ ἈΒεῖοτ. δὰ ΑἸο- 

χαπάτ, 6. 9. πογηΐπαϊ Κ0. Ῥαυΐαηὶαϑ ἰ. 

χο. νοηἰξ ὁο. Οογηοιϊαβ ἴῃ ΤὨταίγ- 

Ῥαϊο ὁ. 2. πα Ῥίαβ ὨΔΟΟΝΣ Τεσαπι, 

αἷτ, τα θα απι, ααϑῦα εὐρίηῖα ἀδ 

[αἷρ. ϑοιΠοες πυπιογαβ ἰρῖοτ δα πάατι 

Ραυϊατίτα οοτγονὶτ, τοξὶς τιοηθηῖδ 

ὙΝ ει πεῖο. Οαβεῖαπι Ῥαγίθῃ 8ΔῸ 

αὐτὸς ἀἰδίτατπι ταὶ δ Δαα 5. οεηταπὶ, 

ἀπηοίας Ὀϊοάοταϑ χὶν. 32. 

σοῖς τρισχιλίοις. Ατισαϊαμι οπαϊῦν 

τας ΔΑ. ὁ, Οδῆ, 
καὶ μάλ", Οορυϊδηι καὶ ἀο]οτὶ τα] δ- 

[Καὶ μάλα τεξεηπιο παθεῖ, Καὶ 

ἦαπὶ ποη οἱξ οοραϊὰ, (εὰ ἱπτεηάὶι, αἱ 

καὶ φάνυ οἱ ἢπιὶ, ΟΥν ἡ. τ. 22. ἦν. 5. 

γ. εἴ 7.2. Ῥ.. 4. Ἡοδι..) 

ξ, 3. ἐκ πολιορκήσοιαν. ϑυπεϊπα ἐκ- 

σπολιορκησοίανσιᾳ. Οἱ, ἰκσολιορκήσαν- 

ΩΣ ἼΩ. 
γιφόμενοι ἀπῆλθον. Ἡϊσάοταϑ 1. 6. 

ἐπσεγινήϑη πολὺν νιφεσόρ, καί τινων ἐπὶ" 

χοιφησάντων μιτασκηνῆν, οἱ τοολλοὶ 
φιύ- 

γεν αὑτὸς ὑσίλαξον καὶ πλησίον. φινὰ 

τγολιμίαν δύναμιν ἦναι, Ἰϊλαις, ἰθῖτογς 

αι Μονβ, 
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ἐς τὸ ἄφυ, μάλα συχνὸς τῶν σκευοφόρων ἀπὸ τῶν ἐκ 
Φυλης ἀποβαλόντες. γιγνώσκοντες δὲ, ὅτι καὶ ἐκ τῶν 4 
ἀγρῶν λεηλατήσοιεν, εἰ μή τις φυλακὴ ἔσοιτο, διωπέμ- 

πξσιν ἐς τὰς ἐογατιὰς, ἕσον πεντεκαίδεκα φάδιω ἀπὸ 

Φυλῆς, τς τε Λωκωνικὲς πλὴν ὀλίγων Φρερὰς, κρὶ τῶν 

ἱππέων δύο φυλάς. ἕτοι δὲ φρατοπεδευσώμενοι ἐν χωρίῳ 
λασίῳ, ἐφύλωξιον. Ὁ ὃ) Θρασύξουλος, ἤδη συνειλεγμέ- 5 
γων ἐς τὴν Φυλὴν ταερὶ ἑπακοσίες, λαξὼν αὐτὲς, κατω- 

δαίνει τῆς γυκτός. θέμενος δὲ τὰ ὅπλα ὅσον τρίω ἢ τέτ- 

τάρω ςάδια ἀπὸ τῶν Φερῶν, ἡσυχίαν εἶχεν. ἐπεὶ δὲθ 

τορὸς ἡμέραν ἐγίγνεϊο, τα ἤδη ἀνίςαντο, ὅποι ἐδέτο ἕκαςος, 

ἀπὸ τῶν ὅπλων, κφὶ οἱ ἱπποκόμοι ψήχοντες τὰς ἵππους 

ψόφον ἐποίδν, ἐν τότῳ ἀνωλαξόντες οἱ περὶ Θρασύξελον 
Ν 

ἶσο ἔρατίο ἴῃ οατα, ἴῃ Δ] 1 πῈ ἐα 
ταηβίοσαπς ἰοσαπι, Ῥοῆοτο ἀδθλὰπι 

αἷὸ δ 88, ἀρρᾶγοῖ εχ Χεπορμποηίς. 
ἀπὸ τῶν. ᾿θιδυπι Ῥῖο ὑπὸ ἀείεηαϊς 

Μοπι3. 
8. 4. χωρίῳ χασΐῳ. Τίοσο ἢ] νὶβ ἀδη- 

ἴο, - Οξοίογατα πᾶπο ἐχρεαϊτοποτη ἰῃ- 
το} ρὶς ϊοάογαβ χὶν. 32. υδἱ γοῖ 
πατταϊάτη ΕἸςὰ Ππϊογαπι οαάςπι, Ἰορ8- 
τἰοηθιδ. ἃ {τρίτα νἱτὶβ Τἀοράθ- 
τηοηθίη τη απ, τὰ ροτρὶε: αὐτοὶ δ᾽ 
ὅσως ἠδύναντο «λείφους ἀϑροίσαντες ἐν 
ὑπαίϑρῳ περιεφρατοπέδευσαν τυερὶ τὰς 
ὀνομαζομένας ᾿Αχαρνάς. Ἰεϊπάδ. οἂρ, 
33. δἰ, “ΓΗγαν θυ στ οὰτ ἜΧχΙα ΠΝ 5 
1200. Ταδὶτο ποξὶς ἱπρεῖαπι ἔθοὶ δ ἴῃ 
Ποῆεβ (τῇ τῶν ἐναντίων παρεμιξολῇ ἐπί- 
θέμενος) τηυϊτοίηθις οοοϊα δ δίας 
ὁἴηπεβ π᾿ ὑτθετα σοτῃρυ δ, Ροῖῖ 
Βδῆσ ραρηᾶπη ᾿ΤὭταίν θα τι. οσοα- 
ραῆὲ ΡΙγθθπι δά άϊς, ψιάοΝ Ἰρίταγ ἀδ 
εδάετῃ Ἰ)οἀοτα ΠΥ ραρηδ Ἰοααϊ. ΑὉετ- 
τανὶς ἰρίτογ ἃ γεγο ΥΥ ΘΠ  ρὶὰ5. ἴῃ 
Ὠοΐαᾷ δὰ {Πππὶ Ἰοσατη, 4] Ρυρπᾶτα 
ἰηΐτα ἀεἰοτι ραν αἴς ἰπις  ρὶ. Οεῖε- 
ΤᾺΠῚ ΟΥ̓ ΠΟ πῇ ΓΕΓᾺ ΠῚ ΡΥ τη γ ΘΓ πὰ 
δ Ὦϊο ἴῃ ἰοάοτο ρερῆαγο δυἤπι. 

8. 5. σὴν Φυλήν. [τὰ οὐπὶ Βτοάδο, 
Τδοῦοὶ, εἰ δίορμᾶπο (οτ επμάατα εταῖ 
Ῥζγὸ ναϊραῖο βελήν. ᾿ 

τ εἶχεν, Τεοποῖαν. ἐπιεπάαθαὶ ἦγεν. 
ϑεά νὶάς γαϊοκεη, δὰ Ἡξειοάοι, ῥ. 

᾿ 
" 

- ͵ 4 Ν  νΨ Ν δὰ δ᾽ ἦν 
τὼ ὕπλω, δρόμῳ τροσέπιπον' καὶ ἔς, μὲν οὺς αὐτῶν 

15. 
ξ Ὕ 6. ὅποι ἐδξιτο ἕἵκαφος. Μοτὰβ ἰη- 
τογρτείδίαγ: αυ εῖ Τατγόχεγαῖ 8 οἂ- 
Αη5, 40 υἱὰς νοσαθαῖ, δά (ὰἃ φυϊ ας 
περοῖῖᾶ. ψεγαπ ἢ σοπηρδτανοτβ ἰο- 
οατῃ τα Πα πι ἰηΐτα νἱῖ. τ. 16, αἱ 
μὲν γυκτεριναὶ φυλακαὶ ἤδη ἔληγον, ἐκ 
δὲ σῶν ςιθάδων ἀνίφιαντο, ὅπον ἔκεισο 
ἕκαφος" ΌΪ Τιδομποῖαν!! εἰπόηάδιίο- 
θη Ῥτὸ νυϊρατο ἐδεῖτο τεοορὶς Μο- 
τὰ8. Θυοάῇ δὲ νυ ρᾶζατα οὐπὶ 516- 

ῬῃδηΟ  ἀοίεμάοτο νοϊϊβ, (αἰτε πὶ ὅσοι 
εἶσο οτὶτ ἰερεηάυτη. 8εὰ ἴσους ἴα 

Ἰοσο Ἰεξουάστη οεηΐεο ἕπου ἐκεῖτο, 
ἀπὸ ὅπλων ἱπίεγργείδτοσ Μογὰβ 

ἃ οαῆη8. Αταὰς ἰτὰ ετίατῃ. ἐχρὶϊοας 
Ζευης ἰπ Απαρϑῇ Ἰοουτίοης5 [6.885 πρὸ 
σῶν ὅπλων ἰἰ. 4. 15. ἔξωϑεν σῶν ὅπλων 
ν, 7. 21. ἐὶς τὸ πρέσϑεν τῶν ὅστλων ἱἴ]. 
1.33. εὙϊ.. 2. 20. 1}. τ΄. 3. εἴ 40. Δ- 
τίοηθπλ Βυ}ὰ5 Πρηϊβοδιουΐβ ἢ θεῆς 
εχρ ἰσανοτῖβ, πιὰ  ἰς δια παι Ἰος 5 ἔδοὶ- 
Ἰϊογὸπι ᾿ητεγργειατ οηεπι αξ ἢ. ]. ἀο- 
σοπηπηοάδοῖ5. Τριτογ Ροπδπγ" ποίδτι 
Ργαάεπι ϊπιὶ ΑὩδθαΐεοβ [Ὠτογργειῖβ., 
Ἐφυϊτὶς δ ἰα μκόνης Ῥ. ζῖρ: 1 γε- 
μέτα ἰδ δες βαξαρες φιε ἰξ νιοὶ ὅσλα εἰ 
2 νὶς ἰοὶ ἄαης πὶ ἔδης παέμνεῖ, ῥομν ἰες 
ἀγηῖες ἐμ ϑοίάα!, εἴ φιείϊες ἐϊοϊεη! ῥία- 
οέδς οἶδ ἰες Οὐγεος ἐπ αϑαπὲ ἐς ἱδη ες, 
σοηΏμ δ ἰε (πὶ ἰες ξαϊοεαμκ ἄαης πος 
φαηβὲς 

Η2 



1οο ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒ ΗΠΕΙΕΝΙΟ, 

΄ 7 ᾿ Ε : ΕΝ Ἢ 

κατέλαξον, ττάντας δὲ τρεψώμενοι ἐδίωξαν ἕξ ἢ ἑπτὼ 
ἀδὶ δι ΩΝ 5 ων» “᾿ Ἁ ε “᾿ ΄ ἿΝ » 

ςάδιω" κρὶ ἀπέκτειναν τῶν μὲν ὁπλιτῶν πλέον ἡ εἴκοσι 
»ἷ « Ν "“" ς ΄ 

καὶ ἑκατὸν, τῶν δὲ ἱππέων Νικόςρατόν τε, τὸν Καλὸν 
᾽ ΄ 47) Χ 3 ει “ 

ἐπικαλόμενον, γα ἄλλες δὲ δύο, ἔτι κατωλαωζόντες ἐν ταῖς 
᾽ “Σ΄ ᾽ 7 Ν » 

7 εὐναῖς. ἐπαναχωρήσαντες δὲ, κρὶ τρόπαιον σησάμενοι, 
7 “ἢ «“ »} , φι, Κ»Ὲ 

συσκευωσώμενοι οπτλῶ τὲ, ὁσῶ ἔλωξον, καὶ σκεύη, ἀπηλ- 
» -“ ε Δ. ς -»" »" 

ϑον ἐπὶ Φυλῆς. Οἱ δὲ ἐξ ἄξεος ἱππεῖς βοηθήσαντες, τῶν 
ι ὼς δι δλεῦδεια , νι Ψ Ν 

μὲν πολεμίων “δένα ἔτι εἶδον' ταροσμείναντες δὲ, ἕως τὲς 
ἡ 3 ς 5 ᾽ 

νεκροὺς ἀνείλοντο - οἱ προσήκοντες, ἀνεχώρησαν ἐς τὸ ἄφυ. 
᾽ «Ὁ. ᾿ὕ ε 7 ψ 5... δ ͵ ᾽ λον ͵ 

8 Ἐκ ὃ τὅτ οἱ τριώκοντω, δκέτι νομίζοντες ἀσφωλη σφίσι 
Ἂς 7 » ͵΄ ᾽ » ; ε 

τὼ πράγματω, ἐξουλήϑησαν ᾿Ελευσῖνα ἐξιδιώσαοϑθαι, ὥςε 
» πϑονσθι Α ͵, τ 

εἶναι σφίσι καταφυγὴν, εἰ δεήσοι. καὶ παραγ είλαντες 
»-Ὁ ε »" εὐ ᾽ -“ὦ, 7ὕ Ν ε 

τόις ἱππεῦσιν, ἦλθον ἐς Ἐλευσῖνα Κριτίως τε καὶ οἱ ἄλλοι 

τῶν τριώκοντα" ἐξέτωσίν τε ποιήσαντες ἐν τὸς ἱππεῦσι, 

φάσκοντες, εἰδέναι βέλεοϑ αἰ, τόσοι εἶεν "ὰ τόσης φυλα- 
-“ ͵ ᾽ ,΄ ᾽ ͵ ᾿ Ψ Ἷ Ἀ 

᾿ κῇς τροσδεήσοιντο, ἐκέλευον ἀπογράφεοθναι πάντας" τὸν 

δὲ ἀπογραψνώμενον ἀεὶ διὰ τῆς πυλίδος ἐπὶ τὴν ϑάλαἥαν 
᾽ ΄ οὺϊις Ἂ “ " ἰο Ν Ν ε ’ 93 Ν ἐξιέναι. ἐπὶ δὲ τῷ αἰγιαλῷ τοὺς μὲν ἱππέας ἔνϑεν "ἡ 

τι καταλαβόντες, ἴτὰ {οὐρῇ (πᾶ- τῶν σολιτῶν ἀπήγαγεν ἐς πὸ δεσμωτήριον 
ἄεηις [κουοἱ. ῥτὸ ἐπικαταλαδόντες. μνῶν ψήφῳ αὐτῶν ἁπάντων ϑάνατον 

τὰ ππηοτασι δχ υὐς ν᾽ ἀσίογ δοοίαϊ 
φαοά πατγὰς Τϊοάοτι8 χὶν, 32. [ΕΥ 
τὺπὶ ἃ {γταηπὶβ ΤἬτα Ὑ υΪατα, υὐ 
ατϑοπι τοάϊγοῖ, ἰη Ἰοσατη ὙΠοτγα πε πί5 
(ἀσοοάοτγες εἰ ἀδξοεπη Ἔχία 68. ἴοι πὶ 
τοάυσοεγοῖ, Τυξίπι8 ν, 9. Ῥοῆ ξθο 
ΤΟτγαίγ θυ πὴ σοτγαπηρόγο, ἱπηροτὶὶ [0- 
οἰειαίετῃ ρο  Ποδητοβ, σοηαπίαγ, Θυοά 
οὐπὶ ποη σοπερί δι, ἀυχὶ! α ἃ Πλοε- 
ἀππτηοη 5 ραετίνογο, αὐ 5 ἀσοὶ εἶδ ἰτ6- 
γαῖο ρο απίατ, αοίς ἰρίτυγ συ πὶ 
Ῥιοάοτο χίν, 32. 4υἱ Ἰεβραιίοηοπὶ 30, 
νἱγογα πὶ πησπιογαι ἀηἴς οσουραςιπ) ἃ 
ΤΗγαίγθυϊο Ῥίγρρευσι. τὰ πὶ [ἀσο- 
ἀπιηοπότη, ἀοίηάς ΔΙ τογα πὶ ἃ ἀσοοιη- 
νἱτῖν τα Πα πὶ δ, 32, Μιὰς ἱπίτα δά 4. 
4. 19. 

Ἐλευσῖνα, Τιγῦπ5 σοπίτα Εγαιοίῃ, 
». 418, ἐλϑὼν μιτὰ τῶν συναρχόντων 
ἀξ Σαλαμῖνα καὶ 'Ελευσίναδε φριακοσίους 

8. 8. ἐκ δὶ σύσω. Αηἰς αϑίταπι ἣν 
[ 

κατεψηφίσατο. ἰάεπι οοπίτα Αβοτγα- 
ἴατῃ Ρ. 470. ἔξε μὲν γὰρ τὸς ἐκ Σαλα- 
μῖνος τῶν τοολιτῶν κομισϑέντας οἷοι ἦσαν 
αὶ ὅσοι καὶ οἵῳ ὀλίϑρῳ---ἀσώλοντο. ἔφε δὲ 
σὸς ἰξ ᾿Ελευσῖνος εἴς, Ὀϊοάοταβ. ΟὈΪ6- 
ἔϊαγη ΕἸδυ ἢ 8. οἰ ΘΑ] πλ  ἢἰΐ8., αἷτ, [ὰ- 
{Π{πῸ ἴῃ οὐ τηΐης σοη!δηατὰ οατη ὄχία- 
Ἰθα8, ἰἴᾶαας οπληο5 ἰητογίοδὶοβ [αὶ 
χίν. 32: 

ἐν σοῖς ἱππεῦσι. ῬΑΙΠγονῖα8. Εχογοῖε, 
Ρ' 66. (οτ δὲ νοϊαΐς σὺν, ἀδηῖς δαυΐ- 
τατὰ. [τὰ (αἰτοῦσι. ναϊκαῖαγη ἰητογρτος 
τατὶ παῖς Μοταβ, αυΐάοιι ἢ} 
τπῖυτο, Εἰηροθαπς πᾶπο δαυϊτατη Γὸ- 
σε Ποποπὶ, δα πιὰδ ργβοιχεθᾶηι 0 - 
ΠΟ ἀδιογτί πιο, [οαυοπάϊ ἐουθλα]α 
ἐδάσεπι οἷϊ ἰη Ληδδαῇ ν. 3. 3. ἐξίτασιρ 
ἐν τοῖς ὅσ'λοις γίγνεται καὶ ἀριϑιμὸς, δὶ 
τοῦτο ἈΠ σὰ ἱπίογρτοβ νάϊ οὔϊξ τὸν 
οοηΠοησι τῶν ὁσλιτῶν, 

τόσης, Α,, ϑυηῖ, τόσοις 
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ἔνϑεν  κατέτησαν, τὸν δι ἐξιόντα ἀεὶ οἱ ὑπηρέται ξυνέδουν. 

ἐπεὶ ὃ πάντες ξνναλημμόμι ἦ ἤσαν, Λυσίμαχον τὸν ἵππάρ- 

χοὸν ἐκέλευσαν ἀναγαωγόντω τταραδξναι αὐτὲς τόῖς ἕνδεκα. 

Τῇ δὲ ὑφξερωίω, ἐς τὸ ᾿Ω δέϊον παρεκάλεσαν τοὺς ἐν τῷρ 

καταλόγῳ ὁπλίτας καὶ τὸς ἄλλους ἱππέας. ᾿Αναξὰς ἢ 

Κριτίας ἔλεξεν: Ἡμεῖς, ἔφη, ὦ ἄνδρες, ἐδὲν ἡ ῆον ὑμῖν 
, Ν ’ 1 4 ὼ ᾿ »" δ Φ' 

κατασκευώζομεν τήν «πολιτείων, ἡ ἡμῖν αὐτοῖς. δέ ὧν 
ς »"» “΄ Ν “᾿ ΄ “ ἣ, “ ͵7 

ὑμᾶς, ὥσπερ καὶ τιμῶν μεϑέξετε, ἕτω καὶ τῶν κινδύνων 

μετέχειν. τῶν ὧν ξυνειλεγμένων ᾿Ελευσινίων καταψηφις ἕον 

ἐςὶν, ἵγω ταὐτὼ ἡμῖν καὶ ϑαῤῥητε καὶ φοξησϑε. Δάξας 

δέ τι χωρίον, ἐς τῶτο ἐκέλευσε φανερῶν φέρειν τὴν ψῆφον. 

οὶ ἣ Δακωμικαὶ φρεροὶ ἐν τῷ ἡμίσει τὸ β᾽ Ωδάς ἐξωπλισμένοι 19 

᾿ς ἤσαν" ἦν δὲ ταῦτω ἀρεξὼ καὶ τῶν “πολιτῶν, ὅσοις τὸ ὧλε- 

ονεκτέϊν μόνον ἔμελεν. 

Ἔκ δὲ τότε λαξὼν ὁ Θρασύξουλος τοὺς ἀπὸ Φυλῆς, 

ο΄ ερὶ χιλίους ἤδη ξυνειλεγμένες, ἀφικνξται τῆς νυκτὸς ἐς 
Ἀξ »“" ς Ν ͵7 3 »ν “Ἥ ΕἸ 

τὸν ἸΠειρωίῶ. Οἱ δὲ τριώκοντω, ἐπεὶ ἤοϑοντο ταῦτω, εζο- 

ἥθϑεν εὐθὺς αὐτοῖς ξύν τε τὸς Λακωνικοῖς, νὰ ξὺν τόϊς ἱπ- 

πεῦσι καὶ τὸς ὁπλίταις" ἔπειτα ἐχώρουν κατὰ τὴν ἐς τὸν 

Πειροιῶ, ἁμαξιτὸν ἀναφέρουσαν. Οἱ δὲ ἀπὸ Φυλῆς ἔτετι 

μὲν ἐπεχείρησαν μὴ ἀνιέναι αὑτές᾽ ἐπὲ δὲ μέγας ὃ 
͵7 ἊΝ »" ἜΠ ππ, ͵7 "“ ᾿» » 

κύκλος ὧν πολλῆς φυλώκης ἐδόκει δέϊοϑ᾽ αι, ὅπω πολλόὶς 

ἀναγαγόντα, Μοτγιβ ἐπιοεπάδθαϊ : τοερικλινὶς καὶ κάταντες ἐκ μιᾶς ὀροφῆς 
ἀπαγαγόντα. ϑεὰ 4υἱ ἔππὶ ἰπ ᾿ἰΐοτα, 
ἀϊουπίυτ ἀνάγεσθαι, αἰ σοηῖγα 40] ἴῃ 
Ἰϊτὰ5 ἀείςεηάυηιϊ, καταξαΐνειν, κατά- 
γεσθαι. ΑἸῖοα Μᾶτγρὸ [δοπο]. ἐκέλευον. 

δ. 9. ξυνειλεγρμένων. Μοτὰβ π|8]6- 
Ὀαϊ ξυνειληρεβεένων. 

φανερὰν--- ψῆφον. 
υἱάε (ἄρτὰ δὰ οΔρΡ. 3. 8. 23. 
ΝᾺ το. ᾽Ω ,δείῳ. ᾿Ουπὶ εἰ ἰηΐτα δ. 
24. δαυϊτε8 ἐν σῷ 5 Ὦ δώῳ ἰπᾶτγαξιει ε- 
ἐδὲ ἀϊσαπτωτ, ἀγοᾶπη οἶγοα Οἀδυγα 
Ἰητογργοίδταγ Μογαβ. Ὡς Οάδο Ἰοοὺβ8 
ει οἰαβίου ΡΙαΐΆτΟΙΙ ἴῃ Ῥογίοὶθ οαρ. 
13. σὸ δ᾽ ̓ Ω δέϊον τῇ μὲν ἐνσὸς διαϑέσει 

τοολύεδρον καὶ πολύφυλον, τῇ δ᾽ ἐρέψει 

Ηοο, αυἱά ἥι, 

τε ποιη μένον ἐϊκόνα λέγουσιν. γενέσθαι καὶ 
μίμημα τῆς βασιλέως σκηνῆς. ὮὌς ἤτα 
Οαεὶ θέπθ Ὠὰρογ ἀἰϊραϊανίε Βαντλε- 
Ἰόνην ἴῃ ποιῖβ Γαδ] εξξῖ5 νοὶ. ἱ. Ἰδεὶ 
ερτορῖὶ »Ἔ ἐπὶ ἄμ 7. ΜΝ “παολανῇς. 

ὅσοις. ἈΓΡῸ Ι,. οἷς 
εὐθὺς αὐτοῖς. 8ιῖι. μὰ Πμβοποϊ. αὐσοῖς 

ἀεϊεπάσπῃ σοπίπεγαης : Καρρεη ἴῃ 
ϑρεοίηγ. Επησπά. ἴῃ Ηε]]εηΐςα πιδ]ε- 
Βᾶῖ αὐσοὶ, φαοά εδαυΐϊάδπι ρεϑεΐδγο, 

8. ττὶ ἔσι μέν. Μ τίαπι ἴῃ ᾿εξεοης 
Ταϊρίσαίαγ Μογαβ. Ἐοτῖε σέως Ιεξϑη- 
ἀὰπὶ εᾶ. 

ἀνιέναι, Αἀϊτα ΡΤΟΒΊΌεγε εο5. 5: πῖ- 
Ἰἶτεν ᾿πῆτγα υἱϊ, 2. 12. 
Η3 



ΑΙ 

τοῦ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΘ ἨΕΙΖΕΝΙΟ. 

» φι - κῳ 

ὅσι, ξυνεσπειρώϑησων ἐπὶ τὴν Μενυχίαν. Οἱ δὲ ἐκ τὰ 
4 Ν ε ͵ὔ 5 ΄ς 3 ἃ “ ἍΤ 

ἄφεος ἐς τὴν. ὡἸπποδώμεοιον ἀγορὼν ἐλϑόντες, τορῶτον μὲν 
Μ «“ ᾽ » Ν « δ ΄ ν 7 ἊΝ 

ξυνετάξαντο, ὥςτε ἐμπλῆσαι τὴν ὁδὸν, ἣ Φέρει τρὸς τε τὸ 

ἱερὸν ὃ Μενυχίως ᾿Δρτέμιδος » τὸ Βενδιθξεον" "κα ἐγένοντο 
δ 3 τε ΝᾺ ̓  Ν Ὁ ΄ 3 7 δ μ Ν 

βάϑος οὐκ ἔλωῆον, ἢ ἐπὶ τυεντήκοντω ἀσπίδων" ὅτω δὲ 

12 ξυντεταγμένοι ἐχώρεν ἄνω. Οἱ ἢ ἀπὸ Φυλῆς ἀντανέπλη- 
Ν ε ͵ » ΄ Ὧν ΄ ε 

σαν μὲν τὴν ὁδὸν, βάϑος δὲ οὐ πλέον ἢ ἐς δέκω ὁπλίτας 
5. ὦ Ε Ἃ » » “» ΟΥ̓ Ἂ 

ἐγένοντο. ἐτάχϑησαν μέέντοι ἐπ᾿ αὑτοῖς τπελτοζόροι τε καὶ 
, γος, Ν 8. ἕνας Ν ’ ς ,ὕ ᾿ Ψ 

ψιλὰ ἀκοντιςαὴ, ἐπὶ δὲ τότοις οἱ ττετροξόλοι. ὧτοι μέντοι 
θέν, ἢ Ἴ Ν Ν 4΄ ΠΑ ΄ ἀπο τ ὐΝΤἣν Χ 

συχνοὶ ἡσῶν᾽ Καὶ γ)ὸ αὐτόϑεν π' ὁσεγένοντο. Ἔν ὦ δὲ 
͵ ἷ᾿,.8 7 Ν " Ὁ Ο. ψ .9.- 

τροσηεσῶν οἱ ἐναντίοι, Θρασύ ὅλος τὰς μὲτ αὐτὸ ΧΡ ΕΦΣ αἢ 
͵ ΝΜ." α ἈΠ ὁ ψὴς ὶς, ΄ Ν ,. » 

κελεύτας τὰς ἀσπίδας, καὶ αὐτὸς ϑέμενος, τὰ δὶ ἄλλω, 
αὐ » ς ΄ Ν ᾽ν 

ὅπλ ἔχων, κατῶ μέσον φῶς, ἔλεξεν". ι 

13. ἴΑνδρες τοολῖται, τὸς μὲν διδάξαι, τοὺς δὲ ἀνωμνῆσαι 
ς τὧὖν ἧ -“ ἣν, τὸ , « δ Ν Ἶ. 

υμῶν βέλομαι, ὅτι ξεέσι Τῶν προσέοντων οι μεν Το δεξιὸν 

᾿ ἔχοντες, ὃς ὑμὲς ἡμέρῳ τυῤμπΊη τρεψνάμενοι ἐδιώξατε" οἱ 

ἃ ᾿ 
“Ὅν κα “ἃ, 

δὲ ἐπὶ τῷ εὐωνύμε ἔογατοι, ὅτοι δὲ οἱ τριάκοντα, οἱ ἡμῶς 

Μουνυχίαν. Τοῦτα ἕαϊῆς οἀϊταπιὶ 
Γαΐρίοετγὶ εχ νοτρὶβ δ. το, κασεδίωξαν 
μέχρι τοῦ ἑμαλῶ, εἰ 8. τς. ἡμεῖς δὲ ἐς 
σὸ κάταντε;, Ὠϊΐετις Πἰοάογιβ χὶν. 
33. μετὰ δὲ σὴν μάχην--οὥρμησεν ἐπὶ 
«ὃν Τἱοειραιὰ καὶ κατελάξετο Μουνυχίαν, 
χόφον λους καὶ καρτερόν. Οξοῖεγαπὶ 
1γῦ. εἰἴατα Ρ. 418. ροῖ ΕἸεαηϊοτγυτα 
σεράστη πγετηογαὶ Ρίγεδε τη ὁσουρᾶ- 
τυπι. Ιρίᾷπλ ρυσηᾶπὶ ἱοάοτα8 ἃ 
ἠδτγαῖ, υἱ ρμοὲ ΟΥεἶδο. τποττ ἢ ΟΧΟΙ- 
οἰϊαπΆ αὐθαπατῃ ἴῃ ἰοσᾶ ρίαηα ἀοίσεη- 
ἀἰϊδε ἀΐϊοσαῖ ς αὐὸ ρῥτοργεάϊ πο ἤηὶ 
δΔυῇ οχίυϊοθ, Οὐπὶ τοὶ δὰ οχία! ε8 
τιπηδίαρί οης, Γαδ Πὸβ. ἀρριεῆοϑ 
Ὀγθαποπι Ἔχεογοίτ πὶ νἱ οὐ ξ ἀίαυς ἰτἃ 
Ῥίγεεεο ροιίτοσ [αἰ ἔς, ἔχ Χεπορθοῦῖς 
δρρᾶτεῖ, ἀφ Ὅπι οδάειηαυς ρυβηᾶ 
Ὡδο οἵοὸ πες! }  κεηδα, 

σποδάμοιον. Εἰρροάδαπιυβ ΜΙΙοῆ- 
τυ8, ἰδοῦ ΤΠ υτίυς. ἀϊδτυβ, αὐτο  τοδϊυς 
εἴ ΡὈΠ ΟΡ 5. τοίατα ῬοτγοΒ ρείπλυς 
γθίωπι ρἰαίςαθ αἰτίμογς ἀοοοί!, Ρὶ- 
τεοσατῃ ογάϊ πανὶ αίαυς ἴογατα ἰδὲ ἐχ- 
οὐπᾶν!, δὐδῖοτς Αἰ ϊοΐεὶς Ῥοϊίι, ἰἰ, 
Ρ. 127. εὐ, νἱξϊοη! εἰ ϑομοι! αἷς Ατὶ- 

δορῇδη. δὰ Εσαυΐϊιοϑ νοτία 327. Νο- 
νἂπλὶ ΓΟ ἰτεξϊοηΐσεθ γι ται ποῖα 
σὸν νεώτερον καὶ Ἵπ'σοδώμειον τρόστον ἃρ- 
ΡΕΙ ας Ατὶ 65 Ῥοϊϊτῖο. νἱϊν τας 

[ἐς τὴν Ἰδ' ποδάμειον ἀγοράν. Οοτ- 
τεχὶς ποίοϊο, μολ βοδ! σσοδάμοιαν, αυᾶ τα 
οοηϊδδϊιτγατα τηϑυρὶ οἰ τῆθοὸ δα οτρῆ, 
γεγο, αὐ ἀοσεῖ Παγροογαῖίο οἱ δἰ ὶ, 
Οοηΐ. Ῥαϊτηει, Εἰχοτοῖτι, Ρ. 646. ἢ, 4. 
ΠΠοἰπιςἢ ᾿ 

Βενδίδριον, Ὡς Ῥΐδηδε ἤοο σοβῆος, 
τηΐη ον τοτηρίο εἰ Τα στὶς νἱὰς αὰ05 ἰδὰ- 
ἀανὶς αδηκοη, δα Τὶ πιδοαση ΟἹοΗ͂, 
5 62. , 

, 8, 12. ἐπ᾽ αὐσοῖς. 1τὰ ἠυθοηῖς 1.6- 
ὁπ], Γοτρ ἢ ρτὸ αὐτές, 

αὐτόϑεν, Α.}. Βτ, Οαῆ, αὐνόϑ.:, 
8,13. ἡμέρᾳ τοῖμηπῃ,. Μαγροὸ 1θοη- 

οἷαν. ἡμέραν τοίμαῆην. Τὰ Ογτορ, νἱ. 3. 
11. καὶ χϑὶς δὲ καὶ τρίτην ἡμέραν πὸ 
αὐτὸ τῶτο ἵπρατην αὐἱ ἰηορυητης 
ἐπιεγρυοιατοῦ τρεῖς ἡμέρας Οναπιπγδεὶ- 
οὐ ποτ 8, οὐ 8. Ἰδατπἰαγατη ΡᾶγΓ- 
τοπὶ ἀρροίαϊε ποὺὶκ Ἀυνηκοη, Ὀ δεῖν 
ἀς Λοιρῃοῦις Ρ. 824, δε, Ἐεϊῆςςο. 

σοι δί, Μοτὰβ ὅτοι δὴ τηδ]εθαῖ, 



ων γέ -.- ζ δ 1... 

Τ1ΒΕᾺ 11. ΟΑΡ, ᾿ἡ. 1ο8- 

καὶ πόλεως ἀπεφέρεν ὁ ἐδὲν ἀδικέντας, ̓ὸ εἰκιαν ἐξήλαυνον, ΡΒ 
καὶ τὲς φιλτάτες τῶν ἡμετέρων ἀπεσήμιαινοντο. ἀλλὰ Δ, ἐπ 

γῦν τοι σαραγεγέννται, 5 τοι μὲν ὕποτε ῴοντο, ἡμεῖς δὲ 

ἀδὶ εὐχόμεϑω. Ἔχωντες γὰρ ὅπλα μὲν ἐναντίοι αὑτὰς Ι΄ 7 
κωϑέςωμεν" οἱ δὲ Θεὸὶ, ὅτι τοοτὲ καὶ δειπνέντες ξυνελαμ- ἐκ 
δανόμεϑα καὶ κωϑεύδοντες κφὶ ἀγοράζοντες, οἱ δὲ καὶ ὄχ ὶ 

ὅπως ἀδὶικῶντες, ἀλλ᾿ ὁδὲ ἐπιδημᾶντες ἐφυγαδευόμεϑα, 
γὺν φανερῶς ἡμῖν ζυμμαχϑσι. καὶ γὰρ ἐν εὐδία χρε- 

μῶνα ποιῶσιν, ὅταν ἡμῖν ξυμφέρη" καὶ ὅταν ἐπιχειρῶμεν, 

«σολλῶν ὄντων ἐναντίων, ὀλίγοις ὅσι τρόποίω ξασθαι δὲ- γλὴ 

' δύασι. : Καὶ ἐν δὲ κἐκοβίκασιν ἡμᾶς. ἐς “ιρρίον, ἐν ᾧ 15 

ὅτοι μὲν ὅτε βάλλειν ἕτε ἀκοντίζειν ὑπὲρ τῶν προτεταγ- της 
μένων, διὼ τὸ τρὸς ὄρνδιον ἰέναι, δύνωιντ᾽ ἄν ἡμεέϊς δὲ, ἐς 

τὸ κάταντες καὶ δόρατα ἀφιέντες ἡ ἀκόντια κρὴ πέτρες, 
ἐξιζόμεϑά τε αὐτῶν, καὶ πολλὲς κατατρώσομεν. Καὶ τ 
ᾧὦετο μὲν ἄν τις δεήσειν τοῖς γε πρωτοφάταες ἐκ τοῦ ἰσου 
μάχεοθα" γὺν δὲ, ἂν ὑμεῖς, ὥσπερ προσήκει, προϑύμως 
ἐφιητε τὰ βέλη, ῥὑμαρτήσεται μὲν ὁδὲς, ὦ ὧν Ὑε μετὴ ἤ 

ὁδὸς, φυλαττόμενοι ὃ ) δραιπετεύσεσιν ἀ ἀεὶ ὑπὸ ταῖς ἀσπίσιν" 

ὥς: ἐξές αι ολῶ, ψϑ "αὶ τύπῆειν, ὅπ ἂν βελοίμεϑα, νυ ὅσωι 

καὶ ἐναλλομένους 

.ὶ 

τ": ᾿Αλλ, ὦ ἄνδρες, ὁ ὅτω χρὴ 17 

ποιῶν, ὅπως ἑκαφός τις ἑαυτῷ ξυνάήσεται τὴ τῆς νίκης αἰτιώ- 

τατος ὧν. αὕτη γὰρ ἡμῶν, ἂν Θεὸς ϑέλη, νῦ νῦν ὠποδώσει 

ἰός συν τ τού κοσς ρας τ ξοτὰςς ποτ τὸς 

-οόλεως. ἙΔά, νείετεβ πόλεων. 
τὼς φίλτάτες, Ἐτ. Ροτίαβ ἐπιεηάα- 

Ὅαϊ σὰ φιλτάτα, αιᾶπὶ οοηϊξέϊωγατη 
ὨΏΡΕΓ τορευϊε Κορρεπ, δὺς ὠπελυ- 
μαίνοντο. 

ξ, 14. οἱ δὲ ϑιοί, Ῥοβ Πεο Βιγ]. 
(δ. εἰ Πβοηοϊανί5. ᾿πίδεγαης ἐϊδόφες. 
Θιυι, ἢ οοάϊοῖβ. οοηίδηία ἀρρτοθε- 
ἴα, Δ οῆο, ταϊπὶ ρίδοεγοι. εἰπ- 

. ΟΕ 8 ποτὲ ἴῃ σόσε τηυτϊδηάυτη [αἰ ρίοα- 
τοῦ Μοῖὰ5. . 

οἱ δὲ καί, Μεῖθα οἱ δὲ αἱ ρΙαπε ἴὰ- 
Ῥεγναουᾶ ἀεϊοπάα οεηΐει Μοιὰβ ; 6- 
αυϊάομη δά (δπίατῃ εἰ ορροϊιϊοηεπι 
Ὡροορατα οεηΐεο, 

οὐχ ὅπως. Τὰ τεξὶς ΒΗ]. εἰ (δῆ. 
ΡῬτοθαηῖς [θοηο]. ΡΓῸ ἀχ ὅτως. Ιη 
Ὠϊοάοτο χἰϊὶ. το 2. εἴ : ἀχ᾽ οἷον ἠδικης- 
κότες. σε τὴν πόλιν, ἀλλὰ ναυμαχίαν γε- 

νικηκότας. ϑεά ἰδὲ Ἰερεηάμτῃ, αἱ 8}1- 
Ὁ, ἐχ ὅπως.---Ὀείποορβ Μδτε. [βοηο]. 
ἈΡΌΝ, 

8. 15. ἐξιξόμεϑα. 1η Βτγ]. δῇ. εἢ 
Ἡγίρυδε, : Εχ 400 Βτοάξουβ τηοηῆτγοία 
ἀξιομα χεσόμεϑα εβῆοϊεθαι. 

8. τό, τυρωτοςάταις. Ἐεξὶε Πος 
Ταθδίταϊς ᾿κὸ θυ προτάταις Μοτγαβ. 
Ἑδάειι νοοᾶῦυϊα Ρεγπγυίΐαία [μεταηξ 
ἴῃ Ηἰρρδτγομίοο ἱ 11,3. εἴ 6. 

βελοίμεϑα. 1.. εἰ 81. βυλώμεϑα. 

Η4 



τοῦ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒ ἨΕΙΙΕΝΙΟ. 
Ἂν, ᾽ 

κοὶ τοωτρίδα, καὶ οἴκους, καὶ ἐλευθερίαν, καὶ τιμὰς, κοὴ 

ταρᾶδας, οἷς εἰσι, καὶ γυνοῶκας. ὮΔ μακάριοι δῆτα, οἱ 
ἂν ἡμῶν νικήσαντες ἐπίδωσι τὴν σασῶν ἡδὶςην ἡμέραν. 

Εὐδαίμων δὲ καὶ, ἄν τις ἀποθάνη. μνημέϊου γὰρ δδεὶς 
«“ ΄ ἊΝ τὰ ὁ ͵7 : 2 7] Ἁ . » Ἁ 

ὅτω λέσιος ὧν καλξ τεύξεται. ἐξάρξω μὲν ἐν ἐγὼ, 
τ ἰν ἃς οἵ με »"Ἢ -“ ἈΝ ΕΣ ͵ ᾿ 
ἡνίκ᾽ ἂν είν ὀρὸν ἥ, ττωιᾶνα" ὅτων δὲ τὸν ᾿Ενυάλιον τοαρα- 

καλέσωμεν, τότε πάντες ὁμοθυμαδὸν, ὦνθ᾽. ὧν νας 

μεν, τιμωρώμενθα: τὸς ἄνδρας. 
Ν Ν Ν ᾽ 7 

15 Ταῦτω δὲ εἰπὼν, κοὴ μεταξεωφὴε πρὸς τοὺς ἐναντίας, 

ἡσυχίαν εἶχε᾽ καὶ γὰρ ὁ μάντις, παρήγίειλεν αὐτὰς, μὴ 

πρότερον ἐπιτίϑεοϑαι, πον ἂν τῶν σφετέρων ἢ πέσοι ἧς, 

᾿ τρωϑένη: ἐπειδὰν μεν τῶτο γένηται, ᾿γισόμεϑὰ μὲν, 

ἔφη, ἡμέξϊς" νίκη δὲ ἡμῖν ἔξαι ἑπομένη, ἐμοὶ μέντοι ϑάνα--: 
“ ν -“ Ἀν: ὸ τ 7 Ε 3.9 ΡΤ λας 

10 τος, ὡς γε μοὶ δοκό. Καὶ ὅκ ἐψεύσατο, ὠὰ ἐπεὶ ἀνελα-- 

ὅον τὼ ὅπλα, αὐτὸς μὲν, ὥσπερ ὑπὸ μοίρας τινὸς ἀγό- 
μένος, ἐκπηδήσας τορῶτος, ἐμπεσὼν τὸς πολεμίοις ὠπο- 
ϑνήσκει, κοὴ τέθ᾿απῆαι ἐν τῇ διωδάσει τῇ Κηφισσϑ' οἱ δὲ 

ἄλλοι ἐνίκων, κα κατεδίωξαν μέχρι τὰ ὁμωαλξ. ἀπέθανον 

δ᾽ ἐνταῦϑα τῶν μὲν τριάκοντω Κριτίας τε καὶ Ἱππόμαχος, 

Τ δὲ ἐν Πειρωιῶ δέκα ὠρχόντων Χαρμίδης ὁ Γλαύκωνος, 

8. τη. ὑδὰς ὕφω, Ἐπιοπάαθαι ἤδς 
Καρρεη: δὸς ὑδὶ “λώσιος ὧν ὕτω κα- 
λοῦ, Ῥοηβ εἰἰαπι καὶ ἀπῖθ στλόσιος 
ἰηΐεγεγε, 

ἱξάρξω μὶν ὧν. Ἠσπο Ἰεδιοηετα εχ 
τηδτρίπε ἵν. εἴ 8.1. Γαδηίτο! νυ] ζαῖεδ 
ἐζάρξημαι ὧν, ἴτὰ επὶπὶ υδΐᾳας Ἰοααὶΐ- 
τυν Μεηορἤοη. 

δ. 19. ἀνίλαξον, Ηδπο οχ πιαγρίης 
Ἷ,, εἰ δι. (ιὐπίτοϊ ἰτογαπῦ να  μμαιδ 
ἀνίλαξι, θεά γε αυΐα τα εἰ, αὶ 
διπγα σσρογΆηι, ΘΡροηίτωγ αὐτός, 

᾿᾿σσόμαχος. Ἰυβίπω ν, 9. ΟΥτίαπὶ 
εἰ ΤΗΣ ποτηΐηδῖ, 

τῶν δ᾽ ἰν ΤΙοιραιδι δέκα, ὩὌς ἀδεοοίη 
Ὠΐ5 Ρίγρθοὶ ἀγομοπε θυ. αὐἰγὰ σοπΠ)- 
τησητον εἢ Μοτυβ, αυἱ ἃ Πα] 0 ΡΓδὸ- 
τογεα Γοτί ρίοτε σοπιπηότπογαίοβ (δ 
ρυϊαῦαι, Αἵ οἴαγε Ρ᾽ αὐαγσθ5 ἰη ἴω ν- 
[Ἀπ άτο σἂρ, 1.5. τρᾶάκοντα μὲν ἐν ἄφοι 

δίκα δ᾽ ἐν Πειραιδέ καταφήσας ἄρχονϊαε. 
Εχ Ποζαπι πυσηοτο ἕαΐτ ΜοΙρὶ5 οἰἴατ, 
αὐ οχ Τνῆδᾶ εἰ Δηατοιίοπο δηποίαν!ς 
Ἡατγροοτγαῖῖίο, ΟΠδγπηϊάοβ. ΟἸδυσοηὶβ 
οἷ ἰάεπι, ἀς αὺὸ αἰχὶ δὰ Μεπιοιαὺ. 
ἐπ], 7. Τρίαπι ΟἸαυοσοπόγη δ 85 ροϊο- 
το ΠῚ ἰηῖοῦ ἀδοοιη Ρίτεθδὶ ΤΥΤΆ ΠΠῸΒ τὸ - 
σοηΐει Ῥγιδουτηυβ. ἃρυά Αἰἴῃρηξου πῇ 
ἰϊ, Ρ.. 44. Ὀς ἀεφοοτὰ Ριγθοοὶ ἀγομοητὶ- 
Ὀὼ5 Ὀεης οτατη ἀοοαὶς αν οΥ ἴῃ νὶ τᾶ 
1ιγῆδο Ρ. 132, εὐ Ἰοοὰπιὶ εχ δορὶ οϊα 
ΡἸ Διο β νὶϊ. διταϊὶς οἰ τ πιὰ απο: 
καὶ τῆς μεσαζολῆς εἷς καὶ σιντήκοντά «ι- 
νες ἄνδρες τορύφησαν ἄρχοντες, ἵνδικα 
μὲν ἐν "αμῇ δίκα δ᾽ ἐν ΤΙειραῖοι, περί τὰ 
ἀγορὰν ἱκάτεροι τώτων ὅσα τ᾽ ἰν σοῖς 
ἐν διοικδιν ἴδοι, τριάκοντα δὲ τσάντων 

χοντις κατίφησαν αὐπσοκράσορις, ἴ)6 
ὦ ἰζοιατι Νοῖϊον ἰμίταὰ ὃ. 38, 



ἘΠΒΕΕ ΕΝ ΟΑΡΟ Ίν.- 
ἶ 
᾿ 1ο 5 

.»Ά Φ. ι.ΔἋἢ Ν ᾿ 7 ἌΡ... χὴν 3 

τῶν δὲ ἄλλων περὶ ἑδδομήκοντα. καὶ τὼ μὲν ὅπλα ἐλώ- 

ον, τὸς δὲ χιτῶνας ἐδενὸς τῶν πολιτῶν ἐσκύλευσαν. 
᾽ Ν ν--νκν ὁ Ν Ἀ Ν « ͵ δὲ 3 δι δι 

ἐπεὶ δὲ τῶτο ἐγένετο, κοὺ τὲς νεκρὸς ὑποσπόνδες ὠπεόδιδο- 

σῶν, προσιόντες. ὠλλήλοις τηολλοὶ διελέγοντο. Κλεόκριτος 20 

δὲ, ὁ τῶν Μυςῶν κήρυξ, μάλ᾽ ἐμφωνοε: ὧν, κατασιωπή- 

σώμενος ἔλεξεν" ἴΑνδρες πολῖται, τί ἡμᾶς ἐξελαύνετε ; τί 

ἀποκτεῖναι βέλεαϑε ; ἡμᾶς γὰρ ὑμᾶς κακὸν ἐδεπώποτε 

ἐποιήσαμεν, μετεχήκαμεν ς δὲ ὑμῖν κοὴ ἱερῶν τῶν σεμνοτά- 

των, κοὴ ϑυσιῶν, καὶ ἑορτῶν τῶν καλλίςων, καὶ ΕΟ 

βευταὴ καὶ ξυμφοιτηταὶ γεγενήμεϑα, καὶ ἡ ξυσρατιῶται, κ᾿ 
πολλὰ μεθ᾽ ὑμῶν. κεκινδυνεύκαμεν κατὼ γὴν καὶ κατὼ 
ϑάλαδαν, ὑπὲρ τῆς κοινῆς ἀμφοτέρων ἡμῶν σωτηρίας τε 

ἣν ἃ ͵7 Ν »“Ἥ ͵ Ἁ ͵ ὯΝ 

καὶ ἐλευϑερίας. ἹΠρὸς ϑεῶν τσώτρῴων κοὶ μητρῴων, καὶ 21 

ξυγΠνέιας, καὶ κηδεςίας, καὶ ἑτεμρίας, (σάντων γὰρ τού- 

τῶν ττολλὸὰ κοινωνῶμεν ἀλλήλοις) αὐδώμενοι κρὴ ϑεὸς καὶ 

ἀνθρώπες, παύσασθε ἁμαρτάνοντες ἐς τὴν πατρίδα, κοὴ 
ἂν ͵ -“» ΕῚ ͵ ͵ ἃ »Ἀ' ΄ μὴ τάϑεον)ε τοὺς ἀνοσιωτάτοις τριάκογα, οἰ ἰδίων κερδέων 

ἕνεκω ὀλίγου δέίν τλέιες ὠπεκτόνασιν ᾿Αϑηναίων ἐν ὀκτὼ 

χιτῶνας. Οοτηεῖυ5 Νεροβ ΤὭτα- αυδηὶ υἱ Υἱπάϊοοτα οοπυ 8 Ποτέ. 
{γὉ. ο. 2. πε Π0 Ἰαοεπίοτῃ νοεῖς 
ἐροϊανὶς, π|} δεερῖς πἰ ἢ ἄγπηᾶ, αὰο- 
ται ἱπαϊροραῖ, οὐ αυξὲ δά νἱξιατῃ 
ῬοττηΘὈΏτ, 

τυροσιόντες. ΜδΙρΟ Ἱ.. δἀάϊξ σε. 
8. 20. [Κλεόκρισος. ΟἸεοοτιτά τη αἱ 

τηδρηυτη δἵ ρἰπσαθ πη) Ποτιηΐποῖη οατῃ 
ΟἸπεῆα εχ ϊὶ τίάθε Αὐἰδορῃαποβ ἴῃ 
Ἐδηΐβ νεγι τ48 5. Ὀείηάα ἴῃ ἰθτίογα 
ἀτατηαῖς Ανίαπι νοτ 877. ΟΥΌοΙ ἐπ 
τηδίτου ΟἸδοοτίτὶ ἀρρε αι ; φαοά νὰ- 
τὶς ἰπιογργθίδ τσ (σα, δ τηο- 
Ὠδηῖ; ΟἸεοοτίτα τη δἰἴατα Ὁ ΕΌροΟΪΪ ἱπ 
ἀγᾶγηαίε Κόλακες ἰγγϊαπὶ ἔα δ. Ἐκ 
“ἀερπαϊς. 

ἔμφωνος. Ματρο ἵν. εὔφωνος , αυοά 
εαυϊάσπι ρτοῦο, εἰ εχ Ῥο!ϊαος ἴ. 
111. νυϊξαιατπι Τοτγήϑτη αἴἴετε Μοόγυβ. 

κατασιωπησώμενος. πίττα ν. 4. 7. 
εῆ φυξήσαντες κατεσιώπησαν. 

σί ἡμᾶς. Οταιϊοπεπὶ πᾶπο σοη- 
σνεγεῖτ' εἰ ᾿γίαπάτο ταὶς δ πὰϑν. 
10. ΟΟχΥ 18 νἱξϊοτεπι ἔαρίαης Ροιῖίαβ 

εἰ δἀανοηῖ ὃ ΟἸν] θη ᾿ΠἸάτὴ τη θηλῖ- 
ποηης δοίοῖη, ποὴ Πποδίυπι εὔξ : 
δὸς ἴε ἰάφο ἀγηγὰ οερ δ, αὐ αἰϊααᾶ 
νἱξὶϊβ δαϊτηαῖ, (οἀ οὐ δάευηία τεβὶτα- 
αἴ ; τηρίηϊα (6 ἀοτχηϊηΐβ, πη οἰν τατὶ, 
6 ὈεΙ! πὶ ᾿ηἴδτγε. Αὐἀπιοπεὶ ἀοϊπάς 
σορπατιοηΐβ, Ἰερα πι, ΓΔογογὰ πῇ οοτα- 
ταὰηϊατη, ἴὰπι νεϊαὶ Ῥεγ τος Ὀε}}α 
σου εἰὶ ; οταῖ, τα ογθα ποτ οἰν πα 
εχία! πὶ, ἢ τἀπῈ ρατεπίογ ἱρη ἴεγν!- 
δηῖ, τεάάδης Ὁ] ραϊτίαπι, δοοϊρίαπξ 
Πἰθογίαῖθπ εἴς. 

ὑμᾶς κακόν. ῬοΗ͂ κακὸν 81. εἰ ἴ᾿. ἰῃ- 
{ετίαστα Παθεης μὲν, ααοά ταὶ ΡοΙ͂ 
ἥμέξις οοἰϊοοαπάυτη νἱάείυτ, 

μετεσχήκαμεν. ΜΟΙ συβῥεσεσχή- 
καμεν ετηξηάαῖ : αυοά ῥγοῦο. 

8. 21. ὀκτὼ μησί, Ἐχ Ὦος ἴοοο οοῃ- 
Βοίτατ, {τρί πία νἱγοβ ἰγηρετγίυπα ἰῃ- 
τεργυτα ΔΠΠὰ πὶ ποη τοηυϊῆξ, αυοᾷ 
σοηῖτα ιοάοταση ἄοσυϊε Ποάννεϊ!, 
Ῥαγίοσ ἴῃ νῖτα ᾿γῆδ οἰ Ὑεβε ης, δὰ 
Ῥιὶοάοτὶ χὶν. 33. 



τ, ἃ 

΄Π 

ΣΧ ἈΝ) 

τού ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΘ ΗΕΙΙΕΝΙΟ. 

μησὶν, ἢ τὐάντες ἸΠελοποννήσιοι, δέκω ἔτη τολεμντες. 

ὍΎ 90 ἐξὸν δι ἅμα. ἐν εἰρήνη παολιτεύεαθ αι. ἕ ὅτοι τῶν πάντων εὔ- 

ταῦτ τε καὶ “χαλεπώτατον, καὶ. ἀνοσιώτωτον, "κα ἔχνλισον 
᾿κοὴ Θεοῖς καὶ ὠνθρώποις πόλεμον ἡμῶν ἦν σὰς ἀλλήλε 

παρέχουσιν. ἀλλ᾽ εὖ γε μέντοι ἐπίσαοϑε, ὅι ὅτι κφὴ τῶν γὺν 
ὑφ᾽ ἡμῶν ἀποϑιανόντων οὐ μόνον ὑμέϊς, ἀλλὼ ὡλλὼ καὶ ἡμεῖς 
ἐςιν ὃς τοολλὼ κατεδασρύσαμεν. 

Ὁ μὲν τοιαῦτω ἔλεγεν. οἱ δὲ λοιποὶ ἄρχοντες, " διὰ 

τὸ τοιαῦτω τροσανῴοο, τὸς ΩΝ ἑωυτῶν ἀπ ἤγαγον ἐς 

23 τὸ ἄευ. Τὴ ἡ δὲ ὑ υς εροζίου οἱ μὲν τριώκοντ' ον “Τ᾽ ἄνυ δὴ ταπεινοὶ 

καὶ ἔρημοι ξυνεκάνϑηντο ἐν τῷ ξυνεδρίῳ" τῶν δὲ τριοφιλίων 

ὕπου ἕκωςοι τεταγμένοι ἤσαν, τανταχβ διεφέροντο πρὸς 

ὠλλήλοὺς. ὅσοι μὲν γὰρ ἐπεποιήκεσάν ἜΝ κοὴ 

Ἢ ἐφοξῶντο, ἐ ἐντόνως ἔλεγον, ὡς οὐ χρὴ κα ει τόϊς ἐν 

Πειροικεῖ" ὅσοι δὲ ἐπίςευον, μηδὲν ἠδικηκέναι, αὐτοί τε ἀνε- 

λογίζοντο, κα “αὶ τὸς ἄλλες ἐδίδασκον, ὁ ὡς δδὲν δέοιντο τότων 

τῶν κακῶν, καὶ τοῖς τριάκοντά ὃ κ ἔφασαν χρῆναι σάϑε- 

εϑαι, δὲ ἐ ἐπιτρέπειν ἀπολλύναι τὴν πόλιν. Καὶ τὸ τε- 

ἰλνημὼ ἐψηφίσαντο, ἐ ἐκεῖνες μὲν χρτάπμοξψι, ἄλλες δὲ 

ΟΙ. 941. 21 ελέαϑ αι. Καὶ εἵλοντο δέκω, ἕνω ὠπὸ φυλῆς. αὶ οἱ μὲν 

δίκα ἔτη, Τιοηρατα ἰοπηρὰβ5 Ππιρὶὶ- 
οἰϊεγ ἤρηϊβοατί μαῖα Μοτγὰβ: ἐροὸ 
γψετο ἰη Ὠἰοτῖα τατοησπὶ πο τηοτὶ ἐχ- 
αυϊγεπάδπι ραῖο, 

ξ, 22. καὶ ἔχϑιφον, Οορυϊαπι ομλϊα- 
ἴυπι Α.1. Βε, σα, 

ὑφ' ἡμῶν. Οδῆα!, ὑμῶν, 
οἱ δὲ λοιποί, Ἐο]αυο5 28. ἔγγᾶηηο5 

ἱπις Πρ Μοτγὰβ ἢ σοπίτα τ, Ῥογυβ8 
Ταρεγίτε8. ἤονοπὶ Ῥίγαεὶ το ποηϊοϑ. 
Μαὶς. 

καὶ διά, Θυοπίαπη εἰἑαυϊὰ ἀεοῆς 
νἱἀσθαιοτ Εγ, Ῥουῖο, ἰμίεγεδας ρος καὶ 
μας; οἱ σφριάκοντα, Οτἀϊποη τότ Πὶ 
Βεβάγαπι [τὰ πᾶτταϊ 1 ἤλ8. οοηίτγα Ἐ- 
τατοῆ ἢ, Ρ. 410. οἱ μὲν γὰρ ἐκ Πειραιῶς 
κροίτῆυε ὄντες εἴασαν αὐτὰς ἀπελϑδιν, 
οἷ δὲ ὠς τὸ ἄφσυ ἰλϑόντις σοὺς, μὶν τριά- 
κοντα ἰξίδαλον τυλὴν Φείδωνος καὶ '᾽Ἔφα- 
φισϑών;, ἄρχοντας δὲ τοὺς ἱκφίνοις ἰχθῦς 

συ εἵλοντο ἡγόμενοι δικαίως ἂν ὑπὸ τῶν 
αὐτῶν «ώστε σριάκοντω κα μισξισϑϑαι αὶ σὺς 
ἐν Πειφαιεῖ φιλδισϑαι. τώσων τοίνυν ᾧ εἰ.- 
δὼν ὁ τῶν τ΄ "άκοντα γενόμενος καὶ Ἱκ“- 
ποκλὴρ καὶ ᾿Επιχάρης ὁ Λαμηρεὺς καὶ 
ἵτεροι οἱ ἱ δοκῇ ἔντε: ὁ ῬΑ ἰνανσιώφατοι Χα- 
"πλδι καὶ “Κριτίᾳ καὶ τῇ ἐκείνων ἱσαιροίῳ 
{πὸ ὰι δὴ αὗτις εἰ τὴν ἀρ ὴν κατίτησαν, 
-σολὺ μείξω τάσιν καὶ πόλεμον ἐπὶ τοὺς. 
ἐν Πιοιρωιδὶ ἢ «ὺς ἰξ ἄφεος ἐποίησαν. 

ξ. 23. διεφέροντο, Τγῇδβ. Ρ. γ76. 
ἐσοιδὴ δ συνϑάΐονϑι σὸς μὲν τρισχιλίας 
τασιάξοντας ἐκ σοῦ ἄφιος, σοὺς ἄλλους 
δὲ πολίτας ἐκκεκηρυγμίνμρ, σὺς δὲ σριά- 
κοντὰ μὴ τὴν αὐτὴν γνώμην ἵ οντᾶξ, 
τῦλοινς δ ὄντως σὺς ὑπὶρ ὑμῶν διδίοτας, 
ἢ σὼς ὑμῖν σολεμῶνται, τότ᾽ ἤδη 
κατήναι τοροσιδοκᾶτι, 

χρῆναι. Δ, ,. Βτ. Οκ, χρῆν, 
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ΤΙΒΕΚ Π. ΟΑΡ. ΙΝ. 4 ΤΟΥ. 

τριάκόγτα ᾿Ἐλευσίναδε ἀπῆλθον" οἱ δὲ δέκω, τῶν ἐν ὥς 
“" μὰ ΒΨ ἡ καὶ μάλω τεταραγμένων καὶ ἀπιςὅντων ἀλλήλω; ξὺν τὴν . 

τᾶς ἱππάρχοις ἐπε ἐσέμέλοντο. ἐξοκάϑευδον ὃ ὃ καὶ οἱ ἱππᾷ 

ἐν τῷ δάῳ, τς τε ἵππους αὶ τὰς ἀσπίδας ἔ' ἐχοντες, καὶ 
ἈΝ 

δ ὠπιφίαν ἐφωδεύοντο μὲν ἀφ᾽ ἑσπέρας ξὺν ταῖς ὠσπίσι 
ὃς ᾿ ͵ὔ Ν " --ἷ ὦ δ 

κατὼ τῶ τείχη, τὸ δὲ τυρὸς ὄρθρον ζὺν τοῖς ἵπποις, δὶ 
ἐν » ΄ Ψ " »"» ΄»Ὃ"»5»:Ἥ ᾽ Ὃν 

φοξέμενοι, μὴ ἐπεισπέσοιεν τινὲς αὐτοῖς τῶν ἐκ τὰ Πειί- 

ρωμῶς. Οἱ δὲ, πολλοὶ ὄντες καὶ παντοδαποὶ, ὅπλώ ἐποι- 25 αἱ 
οὗ ΓΑ Υ̓ ε λγ ἽΝ Ν "»" ᾽ »" 

ὥντο, οἱ μὲν ξύλινω, οἱ δὲ οἰσύϊνω, καὶ ταῦτω ἐλευκξντο. 
νι δι ᾿Ξ “' ΄ Ἂς ,ὕ -“ 

σορὶν δὲ ἡμέρως δέκω γενέοϑαι, τοις δόντες, οἵτινες ξυμ- 

πολεμήσειαν, καὶ εἰ ξένον εἶεν, ἰσοτέλειων ἔσεεϑξαι, ἐξήεσαν 

«Πολλοὶ μὲν ὁ ὑπλίται, “πολλοὶ δὲ γυμνῆτες, (ἐγένοντο ὃ αὐ-- 

ἁτς 

ξ, 24. ᾿Ελευσίναδε. ΤἩϊοάοτυς χὶν. 
3. σοῖς δ᾽ εὐλαξυμένοις μήτι πάϑωσι 
ὰ σὰ γενόμενα κατὰ τὸ συνεχὲς αὐτῶν 

ἀδικήμαϊα, σὴν ᾽᾿Ελευσῖνα κατοικξιν συνε- 
χωρ ἀῤων 

οἱ δὲ δέκα... Ἠοβ 411} Δεκαδούχους 
ἀρρεϊϊαγαης, δυδῖοτε Ητγροοταιίοηθ. 
Νοπηϊπαϊ ἐχ [8 υγἢδ5 Εταιϊο Ὠεη θη, 
Ῥῃϊάομοην," ΗΙρροοίεπι, Ερίοαγθη: 
εχ ἔνῆᾳ Μοὶρίη Ητγροογαῖίο, [11{0- 
οτάτος οοηῖτα (Δ ΠἰποΠυ τη μ᾿. 728. 
ἘΠίποπεπι ; τὰ δπὶπὶ ἰερὶς Ἠδγρο- 
οτγαίο, υδὲ νυὶρο Οὔπομ πουηίπᾶῖογ. 
Ὧς ἈπΒίποης ἐγταρτηεπίστη Ροϊ τα πὶ 
Ηετγαοϊαὶς Ροητιοὶ : σῴτων δὲ καταλυ- 
ϑίντων ᾿Θεασύξελος ἃ Ῥίνων προεφήκε- 
σαν, ὃς ἦν ἀνὴρ καλὸς κάγαϑός. . 

8. 28. τοολλοί, Μᾶτγφο [δομποϊανὶϊ 
πολλοί τε ἤδη ὄντες. ἘχΙΌΪ 5. Πγῆας 

Ά οτγαίου, ααὶ ἐα Ὀτίσδπ αἰριάστη Αἰ θηΐβ 
ἐχετοθῦαῖ, ἀγαοῃτηαβ Ζοοο. ρυξεΪ τ, 
αἰριάθ5 2οος τ τε 5 ποοεσδάθ οοπαυχὶς 
302. εἴ ἃ Τ᾿ Ὠταίγάφοο ἔ]6ο ταϊθητα ἀθο 
ταῦταδίι5 εὐ πάθτῃ ἴῃ αἰ πὶ Θοηνεττῖς, 
αιιόζοτε Ρ]υτατοο ἴῃ νἱϊὰ γῆς Ρ. 
322. ΑἸΐοβ, αὶ Ἔχίαϊες δαϊανατγιηῖ, 
πογγίηαὲ 1 γῆας Ρ. 881. Οεἰατουτα 

ἱππέϊς ὡσεὶ ἑοδομήκοντα) τρονομὼς δὲ ποιώμενοι, : 
κοὴ λαμθάνοντες, ξύλα κοὴ ὀπώραν, ἐκάϑευδον πάλιν ἐν 

Πειραιεῖ. Τῶν δὲ ἐκ τοῦ ὥξεος ἄλλος μὲν ϑδεὶς ξὺν:δ 

ὅπλοίς ἐξήει, οἱ δὲ ἱππέξς ἐφιν ὅτε καὶ ληφὰς ἐχειρῶντο ἢ 

αυεπάαπη αὐΐπαὰς ἰαἰεπία {ἀρρεάϊ- 
τῇδ, ἃ ρορυΐϊο ἀεϊπάς ἑυδάθπις Ατὶ- 
Βορμοηῖς τεάἀάϊία εἰ τείετ Πϑοσιοῖἢ.. 
οοηιγὰ Γοριίποπι δξς, 128, 

ἐλευκῶνσο. ῬοΙίγα ἰπιογργείδταγ Μο- 
τὰ8. [ἃ αυϊάοπγ ἰηΐγα ᾿ἴδτο υἱϊ. εἰ 
λευκῶσϑαι σὰ κράνη. ϑεὰ ἢ, ]. Ἰίρῃεα 
ἔορατα (αυ86 ἔὰαπὶ ὅπλα) δυϊ νἱπιὶηςα 
ποῦ Ροῆαπι ροϊ τὶν Γεὰ ἀεὶ δηιγ 
οτεῖα δὺυῖϊ οσαϊος ἰηάυδῖα, [ἃ γραρι- 
ματϑιον λελευκωμένον εἰ λεύκωμα ἀἰοὶ- 
τὰγ τἀ ΐα ἀεα] θαία ἀρὰ Ὠειμηοῆδμε- 
ΘΓ. Θυΐ 8110] λευκάσαιδες εἴ λευκο- 
ϑώρακες (ὰητ, αὺο ἰφηία ἀϊοαηζατγ, 
Ἰξῆοτο. 

ἐἰσοτέλειαν, ἸΠα ΟΠ] Ωΐ, μεέσοικοι, ααὶ 
ΠΌΤ μετοίκιον (οἰναηῖ, εὰ φραυο 
απ ουὐπὶ ον θυβ ἴὰγε ἴῃ {πϊυτὶα 
Ῥεηάεδηάὶβ, ἰσοσελδις αἰσαπίαγ, [τὰ 
᾿γῆδβ, 4ὰὶ ΤἬτγδίυ θυ πὰ δαϊανοταῖ, 
ῬοΙ τεάϊεαπι ἐχία τὴ " Ἴατο οἰν ττὶς 
τορΌ μι, σὸν λοιπὸν χρόνον ἤκησεν ἰσο- 
φελὴς ὧν, ἀὐιξίοτο Ρ] υἴάγοῦο ἴθ Τγῆα 
Ρ. 323. Λοουταῖς ἀε ἰσοτελείᾳ ἰταάϊ- 
αἷς παρογ Υ. Ο. ὙΥοΙἢ. δά Ὀεπιοῆῃ, 
Ιεριϊηδαγα Ρεοῖος. Ρ. 70. 
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27 χωλεπῶς φφερόντων ἱππέων. 

τοϑ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙῚΒ ΗΕ ΕΝΙΟ. 

3 -“ »" 4 Ἵ 41. δὼ 7 

ἐκ τοῦ Πειραιῶς, καὶ τὴν φάλωγίω αὐτῶν ἐκωκδργεν. 

περιέτυχον δὲ "ἡ τῶν Αἰξωνέων τισὶν, ἐς τὸς αὑτῶν ἀγρὸς 
᾽ ν᾽ 7 ν᾿ 
ἐπὶ τὰ ἐπιτήδειω ταορευομένοις' καὶ τότες Λυσίμωχος ὃ 
ἵππαρχος ἀπέσφαξε, ππολλὼ λιτανεύοντας, καὶ πολλῶν 

Ης 

᾿Ανταπέκτειναν δὲ καὶ οἱ 

ἐν Πειρομεϊ τῶν ἱππέων ἐπ᾿ ἀγρᾷ λαθόντες Καλλίςφρατον, 
-“" Ν » ε ΝΗ 

Φυλής Λεοντίδος" καὶ γὼρ ἤδη μέγω ἐφρόνεν, ὥξε καὶ 
Ν » »“ ΕῚ Ἁ Ψν »Ἢ 

πρὸς τὸ τέϊχος τῷ ὥςεος τυροσέδωλον. εἰ δὲ καὶ τῶτο δεῖ 
εἰπέϊν τοῦ μηχανοποιξ, τῷ ἐν τῷ ἄςει, ὃς, ἐπεὶ ἔγνω, ὅτι 

ἈΣ Ἃὦ  ρμμνανννν κον Δ Ν Ν κατὼ τὸν ἐκ Λυκείου δρόμον μέλλοιεν τὰς μηχανὰς τροσ- 
΄, ψ Ὅν τα τις χν ΟΗν ὡς , , " ἄγειν, τὼ ζεύγη ἐκέλευσε πάντα ἁμαξιωίες λίϑες ἄγειν, 

ε : “Ὁ ς Χ 

καὶ καταξάλλειν, ὅπου ἕκαφος βέλοιτο τῷ δρόμε. ὡς δὲ 

τῶτο ἐγένετό, ττολλὼ εἷς ἕκωςος τῶν λίϑων πράγματω 

28 ταρέϊχε. ἹΠεμπόντων δὲ τυρέσξεις ἐς Λακεδαίμονα, τῶν 

μὲν τριώκοντω ἐξ ᾿Ἐλευσῖνος, τῶν δὶ ἐν καταλόγῳ εξ 
“ ε 3 “« 4 

ἄςεος, "κα βοηθῶν κελευόντων, ὡς ἀφεςηκότος τοῦ δήμου 
ἙΝ ᾿ 7 ͵7ὔ - “; 
ὥπὸ Λακεδιαεμονίων, Λύσανδρος λογισάμενος, ὅτι οἰὸν τὲ 

εἴη, ταχὺ ἐκπολιορκῆσαι τὸς ἐν τῷ Πειρωκές κατώ τε γῆν 

δ, χγχ6. Αἰξωνέων. ἴτὰ δπηοηάανὶξ 
νυϊραίατη ἔξω νέων ῬΑ] πγετίυβ Εχοτοῖζ, 
ΡῬ. 66. εἰ ἐρτερίαβ νδοκοηαίτγ, ἰὴ Ὠϊᾶ- 
ετὶρς Εαστρίὰ, Ρ. 292. Οὐχ οἱ ἔξω νέοι 
ἀϊσαηταν, πες Πιρ]  οἰτεῖ σισὶν, ἢ πΟῚ 
νοϊοΐς ἀετηυπι ἤπιὰϊ ἱπάϊσαγο, πο 
ἱπάϊσανίε Μογαβ, 4] ῬΑ] ποτὶ ἐπι θη- 
ἀδιίοηεπι ἔργον. 

δ, 27. σρὸρ τὸ σιῖχος, Τὰῦδδ ὕΓῸ 
Ῥοϊγῆταιο Ρ. 688, καϊαδρομῆι γενομίνης 
σῶν φυγάδων, οἵ οὐ μόνον ἰνϑάδε, ὅ, «σι 
ο7ο τε ἦσαν, κακὸν ἠργώζοντο, ἀλλὰ καὶ 
ἀπὸ τῷ τείχους ἴφιρον καὶ ἦγον ὑμᾶς, 
ἱξιλάσας ἰκ τῶν ἄλλων ἱπσσίων ἵνα 
ἀσίκτοινεν, Οτανίοτα τπσπιοταῖ ΠΟ ΟΓᾶ- 
ἴεϑ ἀ6 Βκί5. ρ, 682, καταλαδόντες σὸν 
ΤΙριραι καὶ τὸν σῖτον σὸν ἐν τῇ χώρᾳ 
δυῤδικνννι καὶ τὴν γῆν ὙΘΛΑ͂, μλὰ 
χὰ σριάφιια ἱνισρήσατι ι καὶ τιλιυτῶνσις 
φ«οῖ; τοίχιεσι προσίζαλισε, 

εἶ δὲ καὶ τῶτο, Ὅταηυς κά ὅς ἀεοῖε 
δροάοἤη τιοπυΐς Μογυϑ, 

μηχανσοιῆ, ῬΙυϊατοῦ 5. ἰπ Αταΐο 

ο. 6. ἙΘΡὨ τα ποτγοπὶ ρμηχανοσοιὸν Ἠδ- 
Ὀςῖ, αὶ ἔφα]ὰς σομηρὶ προῦδῖ, 

ζεύγη. Ηδπο ΔΛεσαπι ἕογπιᾶπῃ 
νυ]ραῖο ζεύγεα ΓαὈίταοΥς αι [,6- 
οἠοὶ, 

δ. 28. σεμσόντων, ἸϊοάἀοταβΒ Χὶν, 
32. Ἰοραι οηετη 30. γτᾶη ΠΟΥ ΠῚ Πη6- 
πιοταϊ ἀπῖς οσσαραῖαπ) ἃ ΤὨταΙν Ὀυ]Ὸ 
Ῥιγθθοαπι ς ἃἰτογὰπὶ 8. 33. ἃ ἀξοςη1» 
υἱεῖ τὰ ἴα τὰ, Εγῦδ5 οοπῖτα Εταιο ἢ, 
Ρ. 422. Φείδων αἱρεϑὰς ὑμᾶς διαλλάξαι 
καὶ καταγαγεῖν, τῶν αὐτῶν ἔργων Ἔρα- 
φοσϑϑίνοι μετδι χε-ττάλλ᾽ ἐλϑὼν ἐξς Λακε- 
δαίμονα ἔσειϑιν αὐτοὺς φρατεύεσϑαι», 
διαθάλλων ὅφι Βοιωτῶν ἔφαι ἡ τσόλις καὶ 
ἄλλα λίγων---οὐ δυνάμενος δὲ σούσων 
συχδιν-τοϊ κατὸν τάλαντα ἐδανείσατο, ἵνα 
ἔχῃ ἐπικύρυς μισϑῶσϑαι, καὶ Λύσανδρον 
ἄρχοντα ἠτήσαντο---- μισϑωσάμενοι δὲ 
πάντας ἀνϑ)ρώσους ἐπ᾿ ὀλίϑρῳ τῆς σό- 
λέωρ, καὶ σόλοις ἰπάγοντες καὶ τελευσῶντιερ 
Λακεδαιμόνιε καὶ τῶν συμμάχων ὁᾳόσους 
ἐδύναντο «εἴνσωι. 

" 
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καὶ κατὼ ϑάλαξαν, εἰ τῶν ἐπιτηδείων ἀποκλειοϑ εἴησαν, 

ξυνέπραξεν, ἑκατόν τε τάλαντω αὐτοῖς δανειαϑήναι, ἡ αὐ- 
τὸν μὲν κατὰ γῆν ἁρμοςὴν, Λίξυν δὲ τὸν ὠδελφὸὺν ναυαρ- 

χξντα ἐκπεμφϑῆναι. αὶ ἐξελθὼν αὐτὸς μὲν ̓ Ἐλευσίναδε, 

ξυνελέγετο ὁπλίτως πολλὲς Πελοποννησίων" ὁ ἢ ναύαρχ ὃς 0 

κατὰ ϑάλωδαν ἐφύλαξεν, ὅπως μηδὲν ἐσπλέοι αὐτοῖς 
»“Ἥ Ω ͵ “ ΠΝ 7 2 3 ) ω ᾿τ 9 

τῶν ἐπιτηδείων" ὥςε τὠχὺ πάλιν ἐν ἀπορίον ἦσαν οἱ ἐν 

Πειραιεῖ, οἱ δὲ; ἐν τῷ ἄφει πάλιν αὖ μέγα ἐφρόνεν ἐπὶ τῷ 
Λυσάνδρῳ. Οὕτω δὲ τυροχωρόντων, Παυσανίως ὁ βασ:- 

ὺς, φϑονήσας Λυσάνδρῳ, εἰ κατειργασμένος ταῦτω 
« Ἂ ᾽ 7 « ῷ » ἂν ͵ ν᾿“ τὶ ͵᾿, 

ἅμω μὲν εὐδοκιμήσοι, ἅμα ὃ ἰδίως ττοιήσωιτο τὰς ᾿Αϑή- 

γας, πείσας Τ ̓ Εφόρων τρεῖς, ἐξάγει Φρύμέν: ξυνείποντο 30 

δὲ καὶ οἱ ξύμμαχοι πῶντες, πλὴν Βοιωτῶν καὶ Κορινϑίων. 
ὅτοι δι, ἔλεγον μὲν, ὅτι ἃ νομίζοιεν εὐορκεῖν ἂν τραλώνμοω 

ἐπ᾽ ᾿Αϑηναίες, μηδὲν ττωρώσπονδον τσοιῶντας" ἔπ, ραδίον ὃ 3 

ταῦτα, ὅτι ἐγίγνωσκον Λακεδωεμονίες βιό ἢ τὴν τῶν 

᾿Αϑηναίων χώραν οἰκέιαν καὶ τοιξὴν ποιήσασθαι. Ὁ δὲ 
Παυσανίως ἐφρατοπεδεύσατο μὲν ἐν τῷ ̓ Αλιπέδω καλε- 

΄ Ν » -“" Ν ν ΄ Ψ ᾿ 

μένῳ πρὸς τῷ Πειρακεῖ, δεξιὸν ἔχων κέρας, Λύσανδρος δὲ 
Ἂς .-“Ὁ ͵7͵ Ν δ ΄ λ νΑ 

ξὺν τοῖς μιοϑοφόροις τὸ εὐώνυμον. πέμπων δὲ τρέσδεις 81 

ἑκατὸν τάλαντα. Ηδφος ἀεϊπάε ροίεξ 
τοάϊταπι Ἔχία! πὶ ρορυ 8. πλῖτο Πὰ- 
τηϑηϊτατ8 δχοτηρίο (οἷν, τοδηϊο 
Ὠεπιοῆδεης οοπίτα [δριϊη. ρᾶξ. 46ο. 
“Π οοτγαῖς Ατεοραᾶρ. Ρ. 298. ϑυπιπηδπι 
ἀγρθητὶ ροίαϊς εδἰἰαπὶ Ρ] αἴάτοῃ. ἴγ- 
δηστὶ ο. 21. Ρυερῖευ ἤ8οο σδηζυτῃ ἴ8- 
Πεητα, ἀἄὰο ετἴατι ταἸεηία ἃ Βοροιίβ 
ταυϊαδιὶ ἔπδγαης Ἔχ ία ]θβ, αἴ ραῖο, δὺ- 

. δίοτε ἔυγῆα σοπίγα ΝΙσοτήδοῃ. Ρ. 86ο. 
--είποερβ Α. 2. Βγ. Οδῆ, δανισϑῆ- 
ναι. 

ξυνελέγετο. Τῃ εὐϊτ, ,.. εἰ 81, εᾶ 
ξυνέλεγεν. Ἰῃ τηᾶῖρίης ἴν. ξυνελέγετο 
Τπελοσοννησίους πολλούς. Γγίαμἀτα Πὴ 

ΤῊ ἰτῈ5. τ} }}]6 εἴ πᾶνεβ8 40 δααυχι δ 
αἷς Πἱοάοταβ χίν. 33. 

τοροχωράντων." 80. τῶν πραγμάτων. 
8. 30. Κορινθίων. Ηὰς τείετι Μο- 

ΤῺ Κορινϑίους τὸς ἀφιφτῶτας ἴῃ ΡΙαἴατ- 

οἱἱ Γγίδμάτο ο. 22. [δά ἐχρεάϊτϊο {14 
οὈΐουτα εἢ εἰ ἀυδία, 

᾿Αλιπέδῳ. Ὡς δα εχρεάϊτίοπο ἴ, 
ΠῚ οοπεγᾶ Ῥοϊϊαοῃ πὶ Ρ- 6ο4. ἱπεὸς 
δὲ φσάχιτα ἦλϑον ἐὲς τὴν ᾿Ακαδημίαν 
Λακεδαιμόνιοι καὶ Παυσανίας. Ταπὶ 
Εποτγαΐοβ ἴμοβ εἴ ᾿ἰθεγοβ ΝΙοογαιὶ οο- 
οἰἢ ἴπ Βάεπι «γαάϊἀϊς Ῥαυΐαηΐδο ατροῖς 
ξένῳ εἰ Ῥορυϊο ἐανεηΐθοτη τεἀάϊάϊε. 
Ῥαυΐαηΐαϑβ ΟὈἸαῖα 0] ἃ ττὶρἰ πία ἰγγαη- 
ηἷβ ξένια τερααάϊανῖι, (εὰ ἃὉ Εποτγαϊα 
δα ροι5 ἃ ρορυΐο εἴ Ἔχία θυ5 {παρ᾿ 
ἡμῶν) δορερὶτ, Τα ῬοΙυομ 5. ῥτο- 
Ροίαϊς Γξητεητίαστα, αἱ Ἐπογατὶβ ἀρτὶ 
Ῥυδ)ϊοατεπίωτ, [δὰ ἔαϊς πη ταῖὰ5 χιλί- 
αἰς δραχμαῖς. Ἐχ Ὠοο Εγῆδε εἰ Χεπο- 
Ῥῃοητῖβ ἰΙοοο δοουτατῖὰβ ἀεθηϊτὶ ροτείξ 
ἤἥτυ9 Ηαϊρεάϊ, φαοά Ηατροοταιίοῃ . 
οὺπὶ Ετγντηοὶ. εἰ ϑυϊάα Ριτοοουτα ἰῃ- 
τεγρτιοιϊαϊωτ, 



““.“. 

“ἰι ε 
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5 ζδιρ τ το 

(ΕΝ 

͵ 

11ο ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒΘ ἨΕΙΓΕΝΙΟ, 
᾿ 

ὁ ̓ Παυσανίας πρὸς τὲς ἐν Πειροεῖ, ἐκέλευεν ἀπιέναι, ἐπὶ 

“Ὁ 

' " τὰ ἑαυτῶν" ἐπεὶ δι. οὐκ ἐπάϑοντο, προσέδαλλεν ὅ ὅσον ἀπὸ. 
Ν 

ς ἕνεκεν, ὅπως μὴ δῆλος εἰ εὐμενὴς αὐτοῖς ὥν; ̓Ἐπεὶ 

δὲν τῆς τροσξολῆς πράξας ἀπῆλϑε, τῇ ὑφεραίοι, 

λαζξὼν τῶν μὲν Λακεδυυιμονίων δύο μόρας, τῶν δὲ ̓ Α9η- 
γαίων ἱππέων τρεῖς Φυλὴν παρῆλθεν ἐπὶ τὸν κωφὸν λι-- 

82 μένω, σκοπῶν, τῇ εὐωποτείχιςος εἴη ὁ Πριραρεύς.. ἐπεὶ 
δὲ ἀπιόντος αὐτῷ τροσέϑεόν τινες, "οὶ τρώγματα αὐτῷ 

ταρᾶχον, ἀχϑεϑὴς παρήγίελε; τοὺς μὲν ἱππέας ἐλαύ- 
γεὶν ἐς τ Α ἀνέντας, καὶ τὸς τὰ δέκα ἀφ᾽ ἥξης ξυέ- 

πεαθδαι ξὺν ἢ τος ἄλλοις αὐτὸς ἐπηκολάϑοι. καὶ ἀπέκτει-- 

γᾶν μὲν ἐγγὺς τὸιάκωτῷ τῶν ψιλῶν, τοὺς δὲ ἄλλως 

23 κατεδίωξαν πρὸς τὸ ἐν ἀκστὶ ϑέάτρον. Ἐκεῖ: ὃ, ἔτυχον 

ε οπιλιζύμενοι οἵ τε τελταφαὴ πάντες, κρὴ οἱ ὁπλῖται τῶν 

εκ Πειραιῶς. "ἃ οἱ μὲν ψιλὸ εὐθὺς ἐκδραμόντες ἡ ἠκόντι- 

8. 31. σροσίξαλλεν, Α΄. 1. Βγ. Οαῇ, 
} προσίξαλλον, 

ἐδὶὲν σῆς, Ιῃ Ἑὰ, 8:1. Τβοηοὶ. ἀδὲν 
ἀσὸ τῆς. 5 

κωφὸν λιμένα, Ησπο ἰρῦοτο, 
8. 32, Πειρδιεῖ ϑέασρον. Μᾶτρο ἵ,. 

τὸ Ἱτειραιόῖ ῥέασρον. Τδίάςπι οχῆδὲ 
ἰλᾷν ῥτὸ ἐλαύνειν ἴπ υτοσοἀ θη Βα8, 
1γῦαϑβ οοπίτα Λρογαϊατη Ρ. 479. ὅτε ἡ 
ἰχκλησία Μωνυχιᾶσιν ἰν τῷ. ϑεάτρῳ ἐγί- 
γεσο. Νείοϊο, ἂἃπ ἰάξδγῃ ἢξ τ δαῖτα Πὶ 
Βος, Ὡς Ριτγθδοεὶ τῇδαιγο νἱάς [πίοιῖ- 
Ῥιίοποπι οὐχ. ἃ Ὁπαηάϊετο εὐἀϊίατη ἰπ- 
ἴΓ Ατιϊοα8 Ῥαγίς ἢϊ, αυθτη ᾿ἰθγα πὶ 
πὰπηο ἰη ρίσετε ἤθη Ἰίσεῖ, 

ΓΝ οῖα ἀς τπδαῖγο Ῥίγεοεί, Τη ρῥυῖο- 
Τ᾽ Γεἀ! ἰοπ 8 ὨΠποτία Τυογἀἶ4ε5 νἱ ], 
0.91: ἱς σὸ σ΄ ὸς σῇ Μωυνυχίᾳ Διονυσια- 
κὸν θέατρον ἰλλόντες ϑί ἵμενοι τὰ ὅπλα 
ἐξικκλησίασάν σε καὶ δύξαν αὐτοῖς. Οὐὶ 
φοάεχ παρεῖ: διονυσιωκόν' φὸ ἐν τῷ 
ΤΙοιραιδι ϑίατρον, πᾶ δ πγδηϊ πὶ 
εὔὲ νἱάδίυτγ, ἰάσπι ἐἢπὶ τ(πδαῖγα πλ, ἐς 
αυὸ Χεποόρδου εἰ Τνὔδη Ἰοσαυπταγ, 
1ιγῆδο Ἰοσυτη εὐπάσιη, Ἰτογυπιαυς ὃχ 
σᾶρν 11, δ᾽υἀδπὶ οτγατοπἶθ ροίαϊς 
Τυσκεν κα Ὑπυσγάϊδεπι, πἀ ἀἰἀΐτηας 
ἐς σοποίοηΐ δας [δὲ Πα εἶα Ἰοσὺ πὶ Ρὸ]- 
Ἰωοὶφ νἱ ], 1.23. [64 [δὲ Ππηρ! οἴ τοΥ δον 

γυσιακὸν ϑέατρον ΤΙΟΓΩΪ ΠΌΤ, ααδάίαϊ- 
ψοτία ἃ ποῆτο οὐΐξ (αὐ ρίςοτ, Οἶξιο- 
ΤαΠπι σοτηϊτῖα τη ρ γα τ 8 οτεδπαϊβ 
ἴῃ Πνυκὶ, Ιορο Ἰυχία Δοτορο! ἢ, Βα θοτὶ" 
{οἱ τα ἕαϊ δ, πιοπδὲ ῬΟΠῸΧ : αἀἴαὰδ 
Ἰδιάδπὶ σοηλὶτα μα αδγαης Αἰῃοπίθη- 

-οἿε5 ἴηι ρτίοτο (δἀϊ ποῖα, σαπὶ αὐδάν ῃ- 
ξεπεὶ υἱτὶβ ἱπυρετίαπι ΔΟτορτοηῖ, 
τεῆς ΤὭυογάϊάο νἱϊ!. 97. Εππάςη)- 
4ὺς Ἰοουπὴ ᾿πες "Πρ ὶ νοϊαῖς Χοθορθοα 
ἢν .4. ἢν 39. οὐπὶ ρΡογαδῖα ροπῖρᾶ ἴῃ 
ΔΟΤΟΡΟ] ἰῃ ἀιξϊα ἐστὸν κασέδησαν οἱ φρα- 
φηγοί, ἔνϑα δὴ ὁ Θρασύδωλος ἔλεξενεττοῖ 
[δός, 4.2. ἀνίφησε σὴν ἐκκλησίαν, Ὅηδο 
ἃρρατγεῖ, Ἰοσῦτη Πνῦκα ἰῃ ἀςρτγεῆο ἴρα 
ἀςοϊνὶ Ἰα χα Αοτορο η ἔα ἴδ, Οδοῖο- 
γάτα ταῖσι πὶ Ἰἱοην Πασατα γ᾽ σαπι 
οὐ παν 8 οοτη εἰϊ5. ἐπ οτν ἴδ Πα εη- ᾿ 
ἀἶδ, ἀγραοτο Ἰσοῖ οχ νοῦῦο ἐξεκκλησί- 
αἴοιν, 40. τἰταγ ΤὨΘονἀϊά65, ες πῸ- 
τα ; οχίτα Ἰοσατῃ ΤΟ τὰ Δ οοποϊοηθπὶ 
Ὠάροῖε, ας ἐκκαϑεύδειν, ο΄ αἰἰτὰγ 
Χοπόρἤοη ἰϊ. 4. ἀοοφηῖο να!οκεηαίὶγ. 
δα Ηετούοι, Ρ. 683. Νοτρθο ἐξεκκλη- 
σιέξζοιν τοδηϊἶο πὰ ποιίοπο υἱὰ5 οἷ " 
Χοεποόρθοη ν, 3, 16, εἰ ποραθὰς Μο- 
τ 8, [6 ΑΠ} δὶ, αυᾶπι ἴῃ Χοπορμοηῖε οἵ 
ἐπίογργεθυ5 ΤΧΧ, τορου εἶς ποὺ γοῖ- 
Ὀυπι. ὅν “ἀάεμαϊ.} 
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᾿ ἔρον, ἔδαλλον, ἐτόξευον, ἐσφενδόνων" ᾿ οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι, 
᾽ ᾽ » Ε ͵7ὕ ΕἸ ΄ 

ἐπεὶ αὐτῶν πολλοὶ ἐτινρβώσικοντο, μάλα πιεζόμενοι ἀνεχώ- 

ρησαν ἐπὶ πόδα" οἱ δὲ ἐν τότῳ πολὺ μᾶλλον ἐπέκειντο. 

ἐνταυϑω δὲ ἀποϑνήσκει Χαίρων τε Κρὴ Θίδραχος, ἄμφω 

τπολεμάρχω, καὶ Λακράτης ὃ μλμφνιίκην, καὶ ἄλλοι οἱ 

ταϑ μεμέροι “Λακεδοωεμονίων τρὸ Ἧ πυλῶν ἐν Κεραμεικῷ. 

Ὁρῶν δὲ ταῦτω ὁ Θρασύξελος καὶ οἱ ἄλλοι ὁπλῖται, ἐξο- 84 

ἥϑεν, καὶ ταχὺ ττωρετάξαντο πρὸ τῶν ἄλλων ἐπ᾽ ὀκτώ. 
ὁ δὲ Παυσανίας, μάλα τιεοϑ εὶς, κφὶ ἀνωχωρήσας ὅσον 

σάδιω τέαρὰα ἢ τέντε πρὸς λόφον τινὰ, ταρήγίειλε τόϊς 

Λακεδριμεονίοις. καὶ τοῖς ἄλλοις ξυμμάχοις, ἐπιχωρεῖν 

πρὸς. ἑωυτόν. ἐκέν δὲ ξωταξάμενος βαϑ εἴαν παντελῶς 
τὴν φάλαγία, ἡ ἦγεν ἐπὶ τὸς ᾿Αϑηναίως. οἱ δὲ ἐς χεῖρας 

μὲν ἐδέξαντο, ἔ ἔπειτω δὲ οἱ μὲν ἐξεώξϑησαν ἐ ἐς τὸν ἐν ταῖς 
᾿ Αλαὶς τσηλὸν, οἱ δὲ ἐνέκλιναν. καὶ ἀποϑνήσκεσιν αὐτῶν 

ὡς τποεντήκοντω καὶ ἑκατόν. 

φησώμενος ἀνεχώρησε" κφὴ ὁδι, ὡς ὠργίζετο αὐτοῖς, ἀλλὼ 

λάϑρα πέμπων ἐδίδασκε τὸς ἐν. Πειραμεῖ, "δέου χρὴ λέγον- 

τας τρίσξες πέμπειν »ὼδ ἑαυτὸν καὶ τὸς παρόντας ραν 

ρϑς. οἱ δὲ ἐπείϑοντο. Διΐςξησι δὲ καὶ τὰς ἐν τῷ ἄὥςει, ἣΝ 

ἐκέλευε, πρὸς σφᾶς προσιέναι ὡς πλείςες ξυλλίγυμώνε, 
λέγοντως, ὅτι δὲν δέονται τοῖς ἐν τῷ Πειραιέξξ ττολεμεῖν, 

ἀλλὰ, διαλυϑέντες κοινῇ ἀμφότεροι, Λακεδαιμονίοις Φί-- 

λοι εἶνα. Ἡδέως ταῦτα 

κεν (ὥσπερ γὸ νομίξεται, ξὺν βασιλέϊ δύο τῶν ᾿ἘΦόρων 
᾿ζυςρατεύεαϑ αἱ, καὶ τότε τααρὴν ἕτός τε καὶ ἄλλος, ἀμφό- 

᾿ » ἈΝ 7, ΔΛ "7 »" ὃς .-“ 

τεροὶ τής μετῶ [Ιαυσαᾶνιδ γνωμής οντες μώλλον, ἡ τῆς 

5.33. ἀνεχώρησαν. Μᾶτρο [εοπΠο]. εεῖν. 
ἀνεχώρεν. ᾿Αλαῖξ; Οεπηΐμδο ἕμθγυηέ ἀρτὶ Αἵ- 

Ὁ δὲ Παυσανίας τρόπιμον 35 

"ἡ Ναυκλείδας ἔφορος ὧν ξυνή- 30 

Λακράτης. Ἠθπο ἃ Ὁ 8}}18 Ποτηϊηδτὶ 
ποῖ πηθυηϊπὶ. Λακρασίδαν Εγίδηατο 
{ιρεπίτοπν μαθεὶ Ῥ]αἰάτοῃ5 Τγί, ο. 
41 

Ὁ. 34. ἐπιχωρεῖν. Εοτῖς ἐπαναχω- 

τοὶ ᾿Αλαὶ {οἰ σεῖς Αἰξωνίδες εἴ ᾿Αραφη- 
νίδες. ἴὕδσιταα πος ἰοθὸ ἱπιεὶραπίυτ, 
εγοτηαν 

8. 16. νομίξεσα:. Νὶάς Νοβταπὶ ἀθ 
Βορ. 1 δοεάςι. 6. 13- 

ἐκ ίει 



ΥἹΣ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΙΘ ΗΕΠΓΈΕΝΙΟ. 

μετὼ Λυσάνδρε.) διὰ ταῦτω ὧν κοὴ ἐς τὴν Λακεδαίμονα 
προθύμως ἔπεμπον τές τ᾽ ἐκ Πειρωιῶς, ἔχοντας τὰς 

Ν ͵ὔ Ἂ : Ν. Ν Ν ὝΨΗ »" ᾽ »"ν»»ἵ 

πρὸς Λακεδαιμονίες σπονδὰς, κα τὸς ἀπὸ τῶν ἐν τῷ ἄξει 
87 ἰδιώτας, καὶ Κηφισοφώντά τε καὶ Μέλιτον. ᾿Ἐπεὶ μέντοι 

ΨΦ γ » , " ἣν Αὐὐ αχν κὰν -“ 
ὅτοι ὥχοντο ἐς Λωκεδοάμονω, ἔπεμπον δὴ κα οἱ ἀπὸ τῷ κοινᾷ 
᾽ -"“Ψ' ΄ . Φ τῷ Ἀ , Ν ]ς 

ἐκ τοῦ ὥφεος λέγοντας, ὅτι αὐτοὶ μὲν παραδιδόασι καὶ τὰ 
͵, ἂν Ἀ »“ » Ν ἊΣ 7 -“" α. 

τείχη, ὦ ἔχδσι, καὶ σῷως αὐτὸς Λωκεθοκμονίοις, χρηοσαος 

ὅ τι βέλοντωι! ἀξιδν δὲ ἔφασαν, καὶ τὸς ἐν Πειραεξ, εἰ 

φίλοι φασὶν εἶναι Λωκεδιωεμονίοις, παραδιδόναι τόν τε 
» ΕΥ̓ ἈΝ 7 ΕἸ ΄ Ν ΄ » 

38 Πειροίιον κρὴ τήν Μδνυχίων. Ακἕσαντες δὲ πάντων αὐ- 

τῶν οἱ ἔφοροι κφὴ οἱ ἔκκλητοι, ἐξέπεμψαν πεντεκαίδεκω 
" ᾽ δ ον ἊΝ δι ων ΟΠ ΨΝ, ͵ 
ἄνδρας ἐς τὰς ᾿Αϑήνὰς, Καὶ ἐπέτωξαν, ξὺν Παυσανίφ 

“διαλλάξαι, ὅπη. δύναιντο κάλλιςα. οἱ δὲ διήλλαξαν, ἐφ᾽ 

ᾧ τε εἰρήνην μὲν ἔχειν ὡς πρὸς ἀλλήλες, ἀπιέναι δὲ ἐπὶ 

τὰ ἑαυτῶν ἑκάφες, πλὴν τῶν τριώκοντω, καὶ τῶν ἕνδεκα, 

κοὴ Τ᾿ ἐν τῷ Πειρωιόϊ ἀρξάντων δύκω. εἰ δέ τινες φοζξαῖντο 
»" » "ν "] " »-»" Ν "» »" -“» ͵ὔ 

Ξ0ΤὩὡῶν ἐξ ὥφξεος, ἔδοξεν αὑτοῖς τήν Ἐλευσιίνὼ κωτοίκειν. Τδ- 

τῶν δὲ περανϑέντων, Παυσανίας μὲν διῆκε τὸ φράτευμω" 
« Δ. 9 »"Ἥ -»" ᾽ , ὡς »"» “ ' 2 ἈΝ 

οἱ δὲ ἐκ τοῦ Πειραιῶς, ἀνελθόντες ζὺν τὸς ὅπλοίς ἐς τὴ» 

ἀκρόπολιν, ἔϑυσαν τῇ ᾿Αϑηνᾷ. ἐπεὶ δὲ κωτέξζησαν οἱ 

40 φρωτηγοὶ, ἔνϑω δὴ ὁ Θρασύξελος ἔλεξεν" Ὑμῖν, ἔφη, ὦ 

8. 2). οἱ ἀπὸ τῦ κοινῇ, Μιδοπίυς 
εὔϊε ἀσοοταν τὶ θα δεκαδῶχοι, αἴ τλο- 
πυΐς Μοιυβ. 

8. 18. ἐφ' ᾧ τι, Α. 7. Βιγ]. Οαξαϊ, 
οὐγίτταης σε, βοἀ ἰηίτα ἰἰϊ, 5, Πηλ}}}- 
το εἱὲ ἐφ᾽ ο᾽ σι, 

ἱκάφσυς. Ματροὸ Ἰμδοποὶ, ἕκαφον, (δ. 
τεγὰπη ἀς τὸ ἱρία Οοτηο! 5. π΄ Τ Ὦτα- 
γθο!ο: ἣς αυἱ βγροίον 30. ἐν τά ΠΏ ΟΒ οἵ 
το, φυΐ ροίῖοα ρτθοίογοϑ ογοατὶ (ρετίον 
τία πιογα ογιἀο! τατῖ5 ἐγαηῖ υῇ, κά ἤοο- 
τεητον οχὶΠο  πενα Ὀοπδ ρου] οᾶτοη- 
τὰν: γαὶρυδ) σι ῥτοσυγακίο ρόρυΐϊο 
τοἀδοτγείαγ, 0] τπλαὶς ἀφοσπι Ρίγεθοὶ 
διοδοηίον οὺπὴ ἀεσοσηπν τί ροῆεα 
σοηβίτατία. ρογπχαταγί τποηοΐς Ἴ αγῇοῦ 
ἰπ να {γῆμε ρ, τόδ, [)οδιεΠπλυ8 
οἰίατα Μότὺν ἃ (οὔα ᾿νυ αν ἰοσὶ αὐγοί- 

τανῖξ, τὶ ρ᾽ηἰδ νἰτογαπι δυδιοτὶ αῖο τὶ δ 
Ῥαυίαηϊα πιαηϊτα πὶ Ῥαϊδ 5. 

σὴν ᾿Ελευσῖνα:. Αὐιϊουϊαπι ὃχ Α, 
7απι, Βτ, Οδῇι. δαἀάϊαϊ. 

8..30. σερανϑίνσων. [τ {οΥἹΡΠ οὐπὶ 
ν, Ὁ. ἱπ ΒΙ01, σητὶο, Απιβοϊοά, μ᾿. 
94. ἴτὰ ἱπέγα ἰἰϊ, 2. δόξαντα ταῦτα καὶ 
σιρανϑίντα, ΨυρῸ περαιωϑέντων, 

8, 30. ἴϑυσαν. Τιγῇδ5 σοηῖτὰ Αρβὸ- 
τῖ, ἢ. 409. ἐπειδὴ δὲ διωαλλωγαὶ σρὴρ 
ἀλλήλυς ἱγίνοντο καὶ ἴστεμιψαν οἱ σολί- 
σαν ἐκ Πιοιραϊῶς τὴν σομιπτὴν ἐὶς σὴν τοό- 
λιν, ἡγεῖτο μὶν Αἴσιμος τῶν τοολιτῶν, 
ὅσος δὲ συνηκολύϑοι λαθὼν τὰ δὅα'λα-τα 
ἐσοιδὴ δὲ πρὸς ταῖς σύλαις ἦσαν καὶ ἴϑεν- 
σὸ τὰ ὅπλα πορὶν ἀσίεναι ἐϊς τὸ ἄφυ--τοὺ 
γὰρ ἴφη δεῖν ἀνδροφόνον αὐτὸν ὄντα συμ» 
αίμπειν τὴν πομπὴν τῇ Αϑηνᾷ, 
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ἐκ τῷ ἄφεος ἄνδρες, ξυμξελεύω ἐγὼ, γνῶναι ὑμᾶς αὐτές. 
μάλιφξα δὲ ἂν γνοίητε, εἰ ἀνωλογίσαιονε, ἐπὶ τίνι ὑμῖν 

μέγα φρονητέον ἐξὶν, ὥξε ἡμῶν ἄρχειν ἐπιχειρεῖν. Πότερον 

δικαιότερον ἔφα! ; ᾿ΑΥλ᾿ ὁ μὲν δῆμος, τενέφερος ὑμῶν ὧν, 

ὑδὲν τυώποτε ἕνεκω χρημάτων ὑμᾶς ἠδίκησεν" ὑμεῖς δὲ, 

τλεσιώτεροι πάντων ὄντες, τολλὼ καὶ αἰογρὼ ἐνεκῶ κερ-- 

δέων πεποιήκατε. ᾿Επεὶ δὲ δικαιοσύνης ἐδὲν ὑμῖν τροσ- 
ἥκει, σκέψαεϑε, εἰ ἄρω ἐπ᾽ ἀνδρείω ὑμῖν μέγω φφρονητέον. 
Καὶ τίς ἂν καλλίων κρίσις τῶτε γένοιτο, ἢ ὡς ἐπολεμή- 41 

σώμεν πρὸς ἀλλήλες ; ̓Αλλὰ γνώμη ζαίητ᾽ ἂν προέχειν, 

δὲ, ἔχοντες καὶ τέϊχος καὶ ὅπλα καὶ χρήματω κοὶ ξυμμά- 

“χες ΤἸπελοποννησίες, ὑπὸ τῶν ὡδὲν τότων ἐχόντων περιελή- 

λύϑατε;; ᾿Αλλ ἐπὶ Λακεδιωιμονίοις δὴ οἴεοθε μέγα ᾧρο- 

νητέον εἶναι; ττῶς ; οἱ γε τὲς δάκνοντας κύνας ὥσπερ 

᾿ χλοιῷ δήσαντες παραδιδόασιν, ἕτω κοἰκέϊνοι ὑμᾶς, παρω- 

ων τῷ τρῶν τὥτω δήμω, ΕΡΑΘῚ ὙΠ όται οὐ 45 

μέντοι γε ὑμᾶς, ὦ ἄνδρες, ἀξιῶ ἐγὼ, ὧν ὀμωμόκατε, 
ταραξήναι δὲν, ἀδλὼ καὶ τῶτο πρὸς τὸς ἄλλοις καλοῖς 
ἐπιδέξαι, ὅτε καὶ εὔορκοι καὶ ὅσιοι ἐξέ. Εἰπὼν δὲ ταῦτω 

κοὶ ἄλλα τοιαῦτα, καὶ ὅτι δδὲν δέοι ταρώῃεοθαι, ἀλλὼ 

τόἰς νόμοις τὸς ἀρχοίοις χρῆσθαι, ἀνέφησε τὴν ἐκκλησίαν. 

Καὶ τότε μὲν ἀρχὼς καταςφησώμενοι ἐπολιτεύοντο" ὑφέρῳ 48. 

δὲ χρόνῳ ἀκόσαντες, ζένες μιϑξοϑαι τὸς ἐν Ἐλευσνψι, 

8. 40. ἀναλογίσωισϑε, Α.1. ΒΓ. σα. 
ἀναλογίσεσϑε, 

δικαιόσεροι ἐξέ. Τὰ σὰπι Βίορῃδῃ, 
ζουρῇ ῥτὸ δικαιότερον ἔται.. 

ἀνδρείᾳ. Α.1. Βτ. Οαῇαῖ. ἀγδρίᾳ. 
8. 4τ. περιειληλύϑατε. ΕΥ. Ῥοτίαβ 

δηΐο ἤρου νειθυτη ἱπίογε ρας ἐς τοῦτο, 
Ῥιοθδητθυ5 Τεοποὶ. εὐ ϑιερῆδηο. 
Οοπίτα ΚΥ. Ὁ. ἰπ Βιδιοῖῃ. Οπεῖσα 
Ατῆεὶ. ρβεγπηϊπαπὶ Θπγεπά δι τ 
Ῥτοροίαϊς, ἀξ περιείληφε, οΟἰτοὰ πι- 
ψοητὶ οἢὶβ, δὰϊ τούτων ὑπὸ τῶν ὑδὲν 
ἐχόντων παραλέλυσϑε. Ψαυϊραίαπι [οτ]- 
Ρίαταηλ εἰἢ ΜΜοπαϑ ἀείςῃαϊε ες ᾿πίετ- 

Ρτείαγὶ σοηϑίυτ, νἱτἰοδπι ἕατηθη δαυϊ- 
ἄδηι ἀβίγπιο εἶδ, Βτεν τη εἰπθη- 
ἀφιίοη!β νἱὰ τὶ νἱἀεθαΐως ἤδοο ἐδ 
Ὸΐ Ἰερ ΓΟ ΠῚ : περιῃρέϑητεν ἷ. 6. ἴρο- 
Ἰἰατὶ ε158 Πϊβ. 

δάκνοντας κύνας. Αἀάϊάϊ κύνας, ἴι4- 
ἀεπίς 184πὶ οἰΐτα ΕἾ. Ροτῖο. Τβοποῖα- 
Υἱὰβ ἸΙερεῦαὶ ὥσπερ οἱ τὸς δάκνοντας κύ- 
νας. Ἐοίριοἷς δὰ Ἰερέπι ϑοϊοηῖβ δρυὰ 
ῬΙαϊΑτΟ πὶ 24. κύνα δάκνοντα παρα- 
δῶναι κελεύει κλοιῷ τετραπήχει δεδεμένον, 
ὍδῚ ϑίερῃ. αἱ ἴπ δἰῖο ᾿ἰῦσο Ἰορὶ τρις 
πήχει. Μίτατα νυϊκαῖθο Ἰεξτϊοηΐς ἀθ- 
Τεπάεφηάεε νἵδγα ἰμἰϊς Μοταβ. 
ι 
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᾿ , ϑκ 9 ᾽ Ἃ 
σρατευσώμενοι πανδημεὶ επ αὐτὲς, τὲς μὲν σθατήγδε 

ν νἦ ΜΠ 7 ᾽ ͵ὔ 3 ΄ -“ δι ΜΝ 

αὐτῶν ἐς λόγδς ἐλθόντας ὠπεκτείνων, τοῖς δὲ Φλλοις, 
᾽ ΄ Ν ͵, ἘΜΑῚ ͵ δι." 
ἐσπέμψναντες τὲς Φίλες καὶ ἀνωγκοίες, ἔπεισαν ξυνωλ- 

λαγῆήναι" κρὴὶ ὀμόσαντες ὅρκους, ἦ μὴν μὴ μνησικακήσειν, 

ἔτι καὶ νῦν ὁμιξ γε πολιτεύονται, καὶ τῶς ὅρκοις ἐμμένει ὁ 

ἄρ 
ξ. 43. ἐς λόγες ἰλθόνσας. Ταβίπι8 

γι. στα. 804 δὰ οοἰϊοφαΐϊατη, νεϊυτὶ 
ἀογηϊηδιίθηθτη τεσδριαγὶ, ρῥτορτοίῇ, 
Ῥεγ ἰπῆἢαϊα8 σοταργε ῃεηῇ αὐ μᾷοὶβ νἱ- 
δχίπηρο τγαοϊἀαηζατγ, Οδοίογαση Ρ] αἴᾶτγ- 
Ὁδυ5 ἀς ΟἸοτα Αἴμοπ. Ρ. 379. δἷξ 
Ἔχίαϊες γε ἔς ἐπ ατῦετῃ αἷς χὶϊ τηθη- 
Ὡς Βοεάτοπηϊοηΐβ, εααὰς ἀϊε οἶνεβ χα- 
φιφήρια τῆς ἐλευθερίας ἄπετε. ᾿Μοάετα- 

«πιοπθτα Ὀ6}}}, σατὰ τγταηηΐβ, ΕἸδα πα 

Ροιῖεῖβ, σεῆὶ, Ἰαάας ΡΙαῖο ἱπ Μεπο- 
ΧΘΠΟ Ρ". 294. εἀϊξ. Βίροηΐ. 

μνησικακήσειν, ἘοΓΠΊαΪα πὶ 1115] - 
τϑαϊ εχ ραᾶτῖε ἴεγνανῖς Απάοοϊάοβ ἀς 
ῬΜΜυβεη 5. Ρ. 43. Ηἰβ ἴτὰ οοπαίτατ5 
εοάςπι δυξϊοτε σοηβίταικὶ (ας νἱρίητὶ 
νἱτ, φαΐ, τοπίτατα δυξτοτίτατε Ἰερατα 
ϑοϊοη 5 εἰ τοοηΐβ, δάάογεης, ἢ φᾶς 
τοτρογαὰπι σοηάϊτίο πεοοῆϊτὶα8 ἴεοὶ - 
Υεῖ, Ὧὲ Ηἰβ Ναϊεῆας δὰ Ηδτγροογαῖ. 

. ΤΟΊ, ἱπιεγργείδτοῦγ Ἰοοαπὶ ῬοΪ] οἷς 
“στο υἱϊῖ, οἱ εἴκοσι, τύτυς εἵλοντο μετὰ 

σοὺς σριάκοντα «τῆς πολιτείας καὶ τῶν 
νόμων ἐπιμελητάς. Θὺο τηε]ϊὰ5. [ἴτε 
ΟΡΡΙ πηεγεηΐαγ, 46 ἀμνηςίαν ᾿τηρεάϊ- . 
τεηῖ, Ατοξίηο δυξϊοτε ἰὸχ ἰαῖα οῇ ἀςε 
Ἰαάϊοῖῖ5, φαᾶτα ἤθει Πςοοτγαῖεϑ σοπίγα. 
(ΑἸ πο τι δὺ ἰηϊτο, Ῥατγίθπῃ οὐὰς 
Ἰερὴ5 δἰΐατη ἰεγνανὶς Απάοοϊ 68 Ρ. 42. 
Ουπὶ Πδὸ ταὶ ρα Ὁ] Ιοϑο εἴ Ἰεβαπη τηᾶρηδ 
εἰίατα ᾿ἰτιογαῖαγεε σοηνεγῆο δὲ τηστᾶ- 
τίο Αἰεπὶβ ἔδδὶα ἕαϊτ, [Γλτιοτὶβ επί τα 
Ἰοηϊοῖβ ἴῃ πιοηυτηθητ5 ΡΟ] οἷ. αὶ 
οορογαηῖ, ουτῃ δῖε ἀϊρ μι ΠοηρῚ ποη 
εὔδξης ἴθ αἰὰ ρου] οο. 16ρ65. οεϊδπλ 
φυδίάατη σοττοχογαηῖ, ἃ] 185 δάαϊαθ- 
ταητ, Θυξεδάδπι δι βὶς Ταγὶοῦ ἴῃ νἱτᾶ 
1γῆφ Ρ. 147 ἴχᾳ. [εὰ τὸ5 {14 δοοὰ- 
τατίογα αἰ ρατατίοης παρ ῦδῖ, Τηΐοτῖ- 
Ῥιοπεβ αἰτοσὰς βόποτς Εἰττεγαγαπη σα 
δηκαυϊῆτηα τοὶ] οθα Αἰίΐοδα πὴς- 

, τηοτῖδ οἀϊτᾷ5 ῬΡα]οανὶς ΟΒδηάϊογ, 
ὁμῶ γι, ΑὮ ὁμῦ σεὺ 
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. 

τ ΞΈΝΟΦΩΝΤΟΣ. 
᾿ΒΛΛΗΝΙΚΩΝ ἹΣΤΟΡΙΩ͂Ν. 

ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ. 

ΚΕΦ. Α. 

Ἡ μὲν δὶ ᾿Αϑήνησι δ βεϑενῶ ἐτελεύτησεν. Ἔκ δὲ 

τότε πέμψνας Κῦρος ἀγγέλες ἐς Λακεδαίμονα ἠξίε,, οἷός 
ἣ Ὁ Ν ΄ Ὁ ἘΠῚ: -" δεῖ, κα , . ΄ 
'σερ αὐτὸς Λακεδαιμονίοις ἥν ἐν τῷ πρὸς ᾿Αϑηναίος πολέ- 

μῷ, τοιάτας καὶ Λωκεδαιμονίες αὐτῷ γίγνεαδαι. οἱ δὲ 

ἔφοροι, δίκαια νομίσαντες λέγειν αὐτὸν, Σαμίῳ τῷ τότε 

8. τι Κῦρος, ΟΥτγιβ τηϊπου, ἔγαίογ 
Αὐταχουχὶβ, ου]ὰ5 δχρεάϊοηςπ οεἰς- 
Ὀτγανὶς Χεπορῃοηεὶς. Απαθαῆς, Ογτὶ. 
ΟἸἈΘΩορῃοπίεπι οὔτ ὔντο ἴῃ ᾿ογῆδπι 
“8 ΟΘ Πα δ, ἀγοποηῖε Χεπεθηεῖο, ἤος 
εἴ ΟἸγαιρίαάς ο4. ἅηποὸ 4. πιοπεῖ 
Ἰθιοάοταβ εἰ Πίοροπεβ [ονῖ. ἢἰ, 5.5. 
Οὐοηιτὰ νἱγ ἀοξὶυ 5, Ζιαγοεν, Πᾶπο Ογτὶ 
ἐχρεαϊοηδτη δά πηι 3 ἱπουπίοτη 
Τοίοσεηάδτη εἢδ οοηίει Ργθῖδε. δὰ Ἰη- 
τεγρτοιδιϊοπθη κα] ] οατὰ Απαθαῖ, Ρ. 
«29. Ου]ὺ5 Ορ᾿ ποθ. ἀτριιπηοηῖα [10 
Ἶοοο ἴδ βἀϊτατατα εξ ργουαϊῆς, 

τοί ψας ἀγγίλες. ΤΠ] Ἰεραιϊίοπὶς 
ΟΠ ΟῚ τηετηϊηϊξ ἰῇ Απαῦδῆ Νοῖῆετγ: δὲ 

τ ΨΕΙΟ Ιοάογυβ χὶν. 19. ἔχ ερϊ οὶ 
τς Ογτὶ ΡΙ γα γοίοσε Ρ] αἰδγομβ ἴῃ Ατία- 
ἸΧΕΙΧΘ 6. ὅ. 

Σαρείῳ. Τϊοάοτγιις Σάμον Δρρεῖϊαι. 
ῬΙαςΆτοΠ 5. (ογίά!επὶ δὰ ΟἸεαγομυτη 
ΤΠ πὶ τηθτηογαϊ, ὑπηρετεῖν Κύρῳ πάν- 
σα Ἰαδεηίεπι οἂρ. 6. οι! σεῖ ΟἸδαγ- 
ἢ 5 ΒγΖδπιίοταπι υἱ οἰν ταἴετ οοη- 
τ ηθγοῖ, τὐΠῸς ἔπογαῖ ἢ [εὰ ἐγγαηηὶ- 

᾿ 7 3. ...9 ε -“ Κύ Ἁ δέ ᾽ 

γωυωρχῳ ἐπέφειλαν, ὑπηρετεῖν Ἀυρω, εἰ τι δέοιτο. κώ- 

ἄστη πιοϊϊοπβ, Ταρταϊο Ῥαηιμοῖάς, 
οὐοξϊας, ἀεῖμάς δὰ ϑεὶνὈτίαπη νἱξιις 

«84. Ογταπη ἴῃ Ἰοηΐδπη ρῥγοΐωρίτ, πᾶτγ- 
ταηῖς Ὠἰοάοτο χὶν. 12. εἴ εχ ρϑτιίθ 
ῬοΊγβθπο ἰϊ. 2. 7. ΑἸ ΕΓ το πὶ πᾶγτγαϊ 
Απαθαϑῆς Ογτὶ 80 ἱπίτῖο ᾿ἰθτὶ (δοιιηάὶ. 
Οείεγυση δδάδτη Απαρδῆς ἱ. 4. Ογτο, 
ἄσπι ΗΕ, πιατίτίτηα ΟἹ οἶδα τε, 
νοΐ γ οὐπὶ οΟρ 5, δάνεη!ῆξ εχ 
Ῥεϊορομμείο ἤᾶνεβ 32 ἄυοε ΡυιδΒάᾶ- 
ἕοτγα 1 οραἀφοσηοηΐο, τοξεγι ἢ 4088 ἀε- 
τλὰπι Τα Ὀτ ΠΠ85 ἔα δ ἀοέϊς Γα(ρσαΐωτ 
Μοπιβ, οὐτὴ ϑαγηῖαβ ἰπ Αἴ ͵84π 8ἀ- 

«Τα ῆξι Ὁ ἰπεῖο οὰτὰ Ρϑυοϊογ 5 ἕοτίς 
«πᾶν θυ8, οὐτὰ Ογτγὰβ ἐχρεάϊοποπὶ 
ταοϊγοῖυγ, Ἰοογαῖεβ ἐς ρᾶσε Ρ. 348. 
«εὐϊτ. ΝΥ ΙΓ. ΟἸξαγομπι οἵπὰὶ Ἔχογοῖτα 
δάνεγίαβ Ρεγίαβ γηϊ ΒΌτη αἷϊ; πος δηῖολ 
ἱπηρεηίαπη σοί δ ἈΠ] πὶ, (οἀ ἐκ σῆς 
ἀσυχίας τῆς συμξάσης αὐτῷ περὶ τὴν 
ἤπειρον ὀνορεαφὸν γενόμενον ΟΥΞΕΟΟΒ {εΓ- 
ναῆδ ἐχ Ῥεγῆα τεάἀευηίϊεβ, Οταῖ. δὰ 
ῬΒΠΙΡΡ. Ρ. 198. 
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ΟΙ. οΆ. ἢ. 

«τό 

κεῖνος μέντοι τοροϑύμως, ὅπερ ἐδεήϑη ὁ 

ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒ ΗΕ ΕΝΊΟ. 

Κῦρος, ἔπραξεν" 
3, ᾿ς Νδνε » Ἁ Ν “ κό “΄ Χ 

εχῶν γαρ το εαὖὐτὸἃὸ ναυτέκον συν τῶ ὕρου, σφ. ἐριεπτ. ευσεν 

ἐς Κιλικίαν, κὸ ἐποίησε, τὸν τῆς Κιλικίας ἄρχοντω Συέν- 

γεσιν μὴ δύνωοϑιαι κατὼ γῆν ἐναντιβόδαι Κύρῳ, πορευο- 

“μένω ἐπὶ βασιλέα. Ὡς μὲν ὃν Κῦρος φράτευμάώ τε 
συνέλεξε, καὶ τῶτ᾽ ἔχων ἀνέξη ἐπὶ τὸν ἀδελφὸν, καὶ ὡς ἡ 
μάχη ἐγένετο, κοὶ ὡς ἀπέθανε, κοὶ ὡς ἐκ τέτε ἀπεσώ- 

ϑησαν οἱ Ἕλληνες ἐπὶ ϑώλωϊδαν, Θεμιςογένεε τῷ Συρα- 

κεσίῳ γέγραπῖαι. 

3 Ἐπεὶ μέντοι Τισσαφέρνης, τολλδ ἄξιος βασιλέϊ δόξας 

ἐς Κιλικίαν. ΕἸπρεῦθαὶ Ουτὰβ ρεγῆ- 
"ἀἴατα εἰ ἀεξεξιίοπεπι 44 ὰδπὶ τορι ]ο- 
τατὴ ΟἸΠ οἶα ἃ τόσο Ῥουίδγαπι, ἀπ η0- 
τληῖς Ὀιοάοτο. Ταηρής σοηἤ)ίαπι Α- 
φιδθαῆϑ εὰ Γὰδ ζατο. 

Συΐννεσιν. . Ῥτορτίαπι ἔοτα οπα πὶ 18 
ΟἸΠ οἶδα τε} 15. ποπιθη, αἱ ρος Βἴαη- 
“Ἰεϊα τη δηποιανῖς ὙΝ εἨε!ίπρ,. δὰ Ὁ)]ο- 
“ἀόταπη. »Ν ν᾿ 
ςς δ, 2, Θερωφογένοι. ῬΡΙαἰΔτου5. ἐς 
"ΟἸοτία ἐτυφανέζδ παῖ Ῥ.3όιτ. πον 

αὐτὸς ἰαυτῷ γέγονεν ἱφορία, γράψας ἃ 
“ἐςρατήγησε καὶ κατώρϑωσε, καὶ Θιεμιφο- 
γίνη (λέγει, αὐάϊε Ἰμεοηοῖαν,) περὶ σό- 
τῶν συντετάχϑαι σὸν Συρακάσιογ, ἵνα 

«ποισότερος ἢ διηγόμενος ἰαυσὸν ὡς ἄχλον, 
ἱτίρῳ τὴν τῶν λόγων δόξαν χαριζόμενος, 
Ηᾷο ἴϊα Πρ οἰτου ροῆτα, πα} ἂἵ- 
᾿Κατηοηίο σοηδτηγαῖθ, πάθη νἱχ τὸρο- 
τίθης, “δεῖ πῸπ τποΥδηἴῸ πιαρὶδ, 
"αυδπὶ ἀδ5 5 ἀπ8 Βαῦεξ ἰὴ Θερφογί- 
"γης Συφακάσιος ἱφορικὸς γέγῥαφιε Ἱύῤυ 
εἀνάϑθασιν, ἥτις ἐν τοῖς Ἐξινοφῶντος ἔλλη- 
“γικοῖς φέρεται, Τὶ (οἰδεῖ ἤὰπο Ἰοσαπλ 
ἰρτούργοίοτίβ, αἱ οἰήγη Γἀδεὰ τη : φίμαν 
κι ἐῶν ̓ερ εν ἜΝ τὴ ον, Νετατη 

ἰάα5 το ἘΓ (οἰ πιοηΐατη Χεπο- 
κέ γον ἀς Τπεπιοροεπο γεροΐετε νὸ- 
υἱέ εχ ἢ,1, πίτυν κυθθσα ἴὰπε νεγοπ- 
ἀπ: φναν ποι μαίων ΔῊ ἰαμάα μγ ἐπ 
Τ᾿ ϑονίλ γυσοῖ, Θαπὶ ῬΙαταγοιο {λοῖς 
ποξῖον ΒΒ ἃ Κβετο οὐἀϊεῖ ἀά δ ]- 
ἀλγ ᾧ ἴθ σπἰ πὶ, αἱτ, ΧοηορΠοηϊεπὶ 
ὁροτί ἴσο ἀὸ Ἐχρεάϊείοης Ογη ρῥγῶ- 
Το ρηδὲ φυΐάοπι ΤΠοπιορεηβ πὸ- 
τῆση, (δά ἤθο συτίαϑ δι πο Πδ, 
υἱ Χοροόρθοπ ααδῖογ οὐυπ ρον θοτς- 
(υγ, Ἱκηοπηυα. ρΐπταπι αὐδίογοπι 
Βυΐαν ἐσηιοητίο, ἀαᾶπὶ ΡΙωζατοῦυς 

ι᾿ 

ἱρίε Ἄχοοριταδ ἤθη υἱάειαγ: πε ἀδ- 
ἤηϊγο Ἰἰοθῖ, ΒΟ μου ξῖοτ ἱπηουηὶηᾶ - 
τὰ πᾶπη [8 ὁχ Ρ] υἴδτοῦο, δὴ αἰϊα πᾶς 
τορειϊογῖτ, Αὐξιοτταθ. σοτὶς 6] 5. ἰπ 
Ὧ86 γὸ ποη τηδΊοῦ εξ ααδηι Ρ] αἴλτοΠῖ, 
Ὑδά ἴογα ρᾶγ, ἰὰ εξ π}14. ϑιπιρι! οτος 
οτδάσπάππι εἴξ, ΧΟπορποῦῖὶ Ἔχ ἰΠῈ 
τὰπὶ ορὺβ ΤἩΠομοροηὶδ ἀς Ογτὶ εχ - 
Ῥεάϊίοηα. Χοηορμοηϊοπι ἰρίϊζατ. Ὁ - 
τροῖατα ἀοπγαπιὶ ΗἰΠοτίδ. ἔταξε, Απ- 
Ῥαῆη Τοτίδετς ρου Π πὶ Γαδ, Πὶπο 
Τεααΐταγ ἃροπῖο ἀυρυϊηθπῖο, Θυδτς 
“ΟΕ ἴῃ Αηδοδῇ ἄς Ἰεραιοπο δὰ Τιὰ- 
οοραἀςφοτηοηΐοβ πιοηδτο, οἵ αἰϊὰ ααξοάδηλ 
πο διε ρῖς, αὰδε ἔαεγαπὶ ἴθ ΗἸβοτὶδ 
Ἔτθοοδ ἀπποίαϊα. Θίιδ ἀυϊάεπιὶ οὐληῖα 
τἴδεῖβ ΕἸ ΘΔ ΏτΟΥ αἰραϊανῖς Μοταϑ, ααὶ 
πιὰ] ἀοδὶα ἐχρεάϊνῖε ποίαβ 1}188 ἰῃ- 
᾿οΥοΥο5. ἐχ τότα πὶ οἱ αἰ δι ΟὨἷ5. ἀτρὰ" 
τηδηεἶβ ἀξῖα8, π᾿ αυϊθὺβ αἰϊοπαπὶ 
δυδιοτοθλ Απαδαίδος ἀρπον δ ἢρδὶ 
ν᾽ Τὰπὸ αυϊάαπι νἱτὶ ἐγαάιτῖ, Ἐχρ]}- 
σαν εἴτ Ἰοοοβ ᾿ΠΠ08 οτπ πὸ, ἴῃ αἷς 
'δὰ5 ἀἰδθεηιῖτο Απαθαῇθ Δὺ ΗϊΠποτῖα 
βύρσα νἱὰ Ταὶς» οὐ  ξ τατηθπ Ἰοσαῦα 
ταν πηῦγα, ααθπὶ ἰπάϊοανοται ἽΝ εἴ- 
{εἰ πρὶ ὰ Ἡτοάοϊαπι Ρ. ὅ4. οι! ϊοςε 
Ἐχροάϊεῖο Ογτὶ {{..4..7. ττλάϊη, Μεάο- 
τσ ἱπιροτία πὶ {ται δὰ Ῥετίαδ 
πο Ρδδϊο πυρτία!!, ἂς Ογτορεράϊα τὸ- 
ἔδεσε νἱ , α. το, Γεὰ Ὀς1]ὸ Γαδαξῖος Με- 
ἀο5 (1 ἴᾶε Ἰασραπι Ρεπάτατι, Αἰαὰς 
ἰτᾷ οτίδτα Ἡςτγοάοιαβ ἰ, 53, 54. δ οταπι 
ποῦ ἀὐζυπηδηίαπι ροττίηδς ῬοῖὶΒ Ἡ 
᾿βδεπι Ογτοράϊοο ΒΝ οτ ὁπ, 118 
πὶ ἀοουπιοπείϑ ᾿α δοία δἰαταιτι, πιαρὶρ 
οτία πὶ ἐπέ προηάδτη, συλ πη δὰ Ληδθᾶ- 
[τος ἀδιοτίτατοπι ἰαγεβὶριηάδιη, 



ὝΛΒΕΗ ΠῚ. ΟΑΡ, 1. τι) 

γεγεηδθαι ἐν τῷ τυρὸς τὸν ὠδελφὸν πολέμῳ, σατράπης 
κατεπέμφϑη, ὦ ὧν τε αὐτὸς τρόϑεν ἦ Ἴρχε, καὶ ὁ ὧν Κῦρος" 
εὐϑὺς ἠξίου τὰς ᾿Ιωνυκὼς πόλεις ἁπάσας ἑαυτῷ ὑπιμνα 
εἶναι. αἱ δὲ, ἅμω μὲν ἐλεύϑεραι βελόμεναι εἶναι, ἅμω ὃ 
φοξέμεναι τὸν Τισσαφέρνην, ὅτι Κῦρον, ὅτ᾽ δι, ἀντ᾽ ἐκείνε 

ἡρημέναι ἦσαν, ἐς μὲν τὰς πόλεις οὐκ ἐδέχοντο αὐτόν᾽ ἐς 
Λακεδαάμονώ ἢ ἔπεμπον τρέσθεις, κοὶ ἠξίων, ἐπεὶ πάσης 

τῆς Ἑλλάδος τοροφάται εἰσὶν, ἐπιμεληθῆναι καὶ σφῶν, 

τῶν ἐν τῇ ̓ Ασίῳ Ἑλλήνων, ὅπως ἥ τε ᾿Ασίω μὴ δηόῖτο 

[αὐτῶν], καὶ αὐτοὶ ἐλεύϑεροι εἶεν. Οἱ ἄν Λακεδιχεμόνιοια 
πέμπεσιν αὑτὸς Θίμξρωνα ὡρμοςὴν, δόντες ςρατιώτας, 
τῶν μὲν νεοδωμωδῶν ἐς χιλίους, τῶν δὲ ἄλλων Πελοπον- 
νησίων ἐς τετρακιογιλίες. ἠτήσατο δὲ ὁ Θίμορων ἡ παρ᾽ 

᾿Αϑηνωίων τριακοσίες ἱππέως, εἰπὼν, ὅτι αὐτὸς μιοϑὸν 

σαρέξει. οἱ δ ἔπεμψαν τῶν ἐπὶ τῶν τριάκοντα ἱππεὺ- 

σάντων, νομίζοντες κέρδος τῷ δήμῳ, εἰ ἐνωποδημιόῖεν κρὴ 
ἐνωπόλοιντο. ἐπεὶ δι, ἐς τὴν ᾿Ασίαν ἀφίκοντο, συνήγαγε 5 

μὲν φρατιώτας κ ἐκ τῶν ἐν τῇ ἠπείρῳ “Ἑλληνίδων πόλεων" 

τᾶσαι γὰρ τότε αἱ πόλεις ἐπείϑοντο, ὁ τι Λαρκεδοοεμόνιος 

8, 3, ᾿Ασία μή. Ἦὰ Δ. 1. Βγ. Οαῇ. 
Οὐσία ἴῃ [,. 81. εἢ χώρα μὴ δηοῖτο 
«ὐσῶν" ηποΐ δαυϊάδπι ρτοῦο. Μοτζι8, 
4αὶ νυ]ραία πὶ ̓Ασία ἀεξεπάϊι, ἱπο]αἴο 
τΆτηθη ῬγΙοποηλϊῆς αὐτῶν, ΠΟῚ (6η ΠΗ͂δ 
υἱἹάξίυγ, ΄4ιδηι ἱηρταῖα ἢξὲ νοοδθι} 
υΐάσηι ᾿Ασία τερϑιεῖο ἀπὸ Ὀγανὶ ἰη- 
ἴδσγνα]]ο. 

δ. 4. Θίμξρωνα. Ἡϊοάοτο εἰ 4}115 
ἱπιογάμπι Θήξρων διάϊε, π0}1ὰ ἀϊΗ- 
τοητία ηἰἢ ἀϊα!εξιὶ, Θιδρὸς εηἰπὶ εἰ 
ϑιμξρὸς ἀθ οαἰάο αἰτατηαας ἀϊοίτατν 
Ἐξ γοέϊς δἀπηοηῦῖ Ὁ ἐδ! ης δὰ Ὀϊος 
ἀοτγατῃ. 

νεοδαρεωδῶν, Ἰϊοάογα5 χὶν. 36. τῦό- 
διττῶν χιλίους. Θὰο δτραπιθηῖο οἷδ- 
τἰἤτηο ἀρηοίοίτηιι5. νεοδαμώδεις αὶ! 
οἶνεβ8. Γασεάφογηοηϊοβ, δὰ τηδπατηϊ- 
105, αἴας ἐχ ἰογνίταϊε δὰ οἰνὶτατὶβ 5 
Δατη 05. 

ἐς σιτρακισχιλίους, Ὠϊοάοταβ οὐ 

πλείους πενταχισχίλίας. ΑΠατῖσος τηΐ- 
1165 ἀδίηἀθ πυπηογαηβ, Γὰτητηδηὶ ο- 
πιηΐϊα πὶ Ροίαϊς γοοο, εἴ τὸβ ρεῖαβ ἃ 
ΤΕ θτοης Ρᾶυ]ο ἰϊτετ ΠΔΤΓΑΝΪζ. 

τῶν---ἰ τ πευσάντων. Α. 1. ποὺς, ἴεὰ 
Βγ. Ομ. τοὺς ἱππεύσαντας. Ὑγταηηὶ 
{τι ρὶπία τη] το5 δα αἶτ65 ΔΙ αογαηΐ, αοθ, 
οοποογάϊα οἰνία πὶ τοὶ ταέα, Ροραϊὰ5 
Αἰ] ρεηῖεγ Ἔχαυϊγοθαῖ, οὐ κατάφασιν 
τεοϊρετοῖ, δαξζοσα ἔγῆα ρτὸ Μαῃκὶ- 
ἴΠ60 Ρ. 573. Ἐχ δαυϊζαπι ᾿ρίταγ Πο- 
ΤΌΤ] ὨΌΓΊΘΙΟ {χπΐ, 41.058 πομηΐηδνὶς ἱπ 
Απαθαῇ Νοῆοι, Αἰδμεπίθηίεβ, Ροὶγ- 
ΟΥΑΙΕΒ ἵν, 5. 24 δἰ δι; Ρ;τγδῆδϑ υἱ. 
5.1τ. Γγοίὰβ. Ροϊγῆσγδαι ΔΙ] ̓Ὸ5 11]. 3. 
Οπεῆρρυβ νἱὶ. 3. Οερῃηοάογυβ Ο6- 
ΡΒ ρΠοητῖβ ἢ] 5 ἵν. 2. Απῆο ν. 6. 

ἐναποδηροοῖεν. [τὰ Α. 1. Βγ. Ο(αῆδὶ. 
Οοηίγα ἀσόδημοῖεν ἴ,. εἰ ϑίερῃ. 

δ. 5, ἐπείϑοντο. τὰ Βτῖ. εἰ Οαῆ, 
Ρτοθδηΐς [μδο 0], ρτὸ ἐσύϑονσο. 
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τϑ. ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒ ἨΕΤΙΈΕΝΙΟ. 

ἀνὴρ ἐπιτάξοι. Καὶ σὺν μὲν ταύτη τῇ φρατιῷ, ὁρῶν (Θίμ-: 

ὅρων τὸ ἱππικὸν, ἐς τὸ τσεδίον οὐ κατέξωινεν᾽ ἠγώπω δὲ,. 

εἰ, ὅπε τυγχώνοι ὧν, δύναιτο ταύτην τὴν “χώραν ἀδηωτον". 

6 διαφυλάξει. ᾿Ἐπὲ δὲ σωθέντες οἱ ἀναξάντες μετὰ 
7 ᾿, 9.» »" Ε »ν» 27 νυν - 

ΟΙ. 95.1. Κύρου συνέμιξαν αὐτῷ, ἐκ τότε ἤδη καὶ ἐν τοῖς πεδίοις 

ἀντετάδετο τῷ "Τισσαφέρνει" καὶ πόλεις, Πέργωμον μὲν 
«εν» ΄ Ἀ 7 ἀν Ὶ 7 ᾿ ι Ὁ 

ἐκᾶσαν τροσέλαξε, καὶ Τευϑρανίαν, καὶ ᾿Αλισώρναν" ὧν 
3 ΄ Ἀ » - τ δι ͵ Ν",... 

Εὐρυοϑ ἕνης τε καὶ Προκλης ἥρχον, οἱ ὠπὸ Δημαράτου τὸ 

Λακεδιοεμονίου" (ἐκείνω δὲ αὕτη ἡ χώρω δῶρον ἐκ βασι- 

λέως ἐδόϑη, ἀντὶ τῆς ἐπὶ τὴν Ε)λάδω συςρατείας) προσ- 
ἐχώρησαν δὲ αὐτῷ κοὶ Τοργίων καὶ Τογγύλος, ἀδελφοὶ 

ὄντες, ἔχοντες, ὁ μὲν Γάμέριον καὶ Πωλωιγώμθριον, ὁ δὲ 
, Ν ͵ ᾿ »“» Ν τς ε ͵7 Φ' 

Μυρίναν καὶ Τρύνιον (δῶρον δὲ κα αὗται αἱ πόλεις ἡσὰν 
Ν ΄ ͵7͵ .«“ ͵΄ ΕἸ ΄ , 

ταρὼ βασιλέως Τογγύλῳ, ὅτι μόνος "Ἐρετριέων μηδίσας 
»" . Ἁ “Δ » »" » Ν ἣᾺ ͵7ὔ « 

7 ἔφυγεν.) ἦν δὲ, ὡς ἀοϑενεὶς. ὅσας καὶ κατὰ κράτος ὁ 

Θίμδρων ἐλάμξανε: Λάρισσαν γεμὴν, τὴν Αἰγυπῆίαν 
καλϑμένην, ἐπεὶ οὐκ ἐπείθετο, τεριςρατοπεδευσάμενος: 
ἐπολιόρκει. ἐπεὶ δὲ ἄγλως ὅκ ἐδύνατο ἑλῶν, φρεατίαν 

τεμόμενος ὑπόνομον ὥρυξεν, ὡς ἀφαιρησόμενος τὸ ὕδωρ 

αὐτῶν. ὡς δὲ ἐκ τῷ τείχες ἐκθέοντες τοολλώκις ἐνέξωλ-- 

λον ἐς τὸ ὄρυγμω κρὶ ξύλω κρὶ λίϑους, ποιησάμενος αὖ . 

ὁρῶν, Αἱ ἀἀάδεηάαπι σὸ πολερείον 
δὺς οὐπὶ Ῥαϊπιοτίο ᾿. 6γ. Ἰερεηάυτα 
ὀῤῥωδῶν. 

8. 6. συνίμιξαν αὐτῷ. Απαθαΐ, νἱΐ. 
8. λ4. 

᾿Αλισάρναν, Ψαϊκαῖο ᾿Αλισαρνιὰν ΓὉ- 
Δίτοΐ, αυοά εχ Οοάΐος Ραηΐ, πα Αἠᾶ- 
Ῥδ οὐϊάϊε Ζειηςο, 

Δημαράτου, Ηος οὐπὶ (παν επεθυ5 
ἴασις εἰἰδπὶ ἰη Απαραῇ, (εἀ Ὀτενίογα, 
Ἠεπιαγαίυ πὴ ἤσπσ ποπηίπας εὐυΐαυδ 
πη Δήκπηι τοϊκται στη παστας Ηετον 
ἄοίυς νί, 63, 70. 

Τφύνιον, ΝΝοιπηΐηαι Τ οάογυβ χνὶϊ, 7. 
Ῥιορε Μυήμηδιι οοἰοσας Βίγαθο χ 

,ν 913, Ρ᾽ηἰο ν, (πδξ, 12, Οτγαΐα, 
Ἰοϊοάοιο ἵν, 149, Γρύνφεω, 

8. γ. ἦν δὲ ὥς. ΒΞ οΙ ἀϊα τος φυδίς 
ἄαπι, ριοάξηις Αἰεχαηάτο, ρῥυεοαϊο- 
τὰστη ἄασο, οερὶτ, πᾶιγϑηῖς Ῥοϊγϑοηο 
νἱ. τὸ. ὴ 

Λάρισσαν, Οαυΐα ποπλὶηἷβ ρογίρί οἷ - 
ἴὰν εχ Ογτοροα, νἱϊ, τ. 4.5. 

φριατίων---τὑπόνομον. δα ἄυο νο- 
σαυϊα σοπ᾽υηβόπάα ογαπῖ, πὸ αἷ- 
πἰηκαθηάα ς αὐοά ἱπιροίαϊς Μοῖὸος 
4υὶ φρεασίαν ἢοο Ιοοο Ριϊοιπι, οἰβεγ- 
ὨΒ ΠῚ Ἰπτοτργοια θαίωτ, [ἢ Τα αςητῖθι5 
τἀτοὴ ἐπὶ σῇ φριασίᾳ νϊάδτον ἀπ ηραὶ 
ΔῸ ὑνγονόμεῳ, [ά ἰδὲ Ἰοεπάα πη ρυτομπ 
σῷ φριατία, ηὐππαυᾶτη ΜΌΓΩΒ δίας 
Ἰοόυπι ῬοΟΪγΥ Ὁ χ, 25. δὲ φρεωσεῖαι 
ἕωης οἰδετηῶ, . 



ΤΠ1ΒῈᾺ ΠΙ|: ΘΑΡῚ 1. ς΄. 110 

3 ΄ 2:.4 »-: ͵ ἣν 3ι 

ὑνην᾿ ν, ἐπέφησεν ἐπὶ τῇ Φρεατίω. καὶ ταύτην. 

μέντοι ἐκδρωμόντες οἱ Λαρισσαῖοι νύκτωρ κατέκαυσαν. 
δοκξντος δι᾽ αὐτῷ δὲν ποιέῖν, τοξμυπεσιν οἱ ἔφοροι, ἀπο- 8 
λιπόντα Λάρισσαν φρατεύεον αἱ ἐπὶ Καρίαν. 

Ἔν ᾿ΕφΦέσῳ δὲ ἤδη ὄντος αὐτῷ, ὡς ἐπὶ Καρίαν πορευ- ΟἹ. 95 ξ. 
ομένε;, Δερκυλλίδας ἄρξων ἀφίκετο ἐπὶ τὸ φράτευμω, 
ἀνὴρ δοκῶν εἶναι μώλα μηχανικὸς, καὶ ἐπεκαλεῖτο δὲ 

Σίσυφος. Ὁ μὲν ὃν Θίμφρων ἀπήλϑεν οἴκαδε, καὶ ὅι- 

μιωϑεὶς ἐφυγε (κατηγόρον γὰρ αὐτῷ οἱ σύμμαχοι, ὡς 
ἐφίει ἁρπάζειν τῷ φρατεύματι τὰς φίλες) ὁ δὲ Δερκυλ-9 
λίδας, ἐπεὶ σαρέλαθε τὸ φράτευμω, γνὲς ὑπόπηες ὄντως 

ἀλλήλοις τὸν Τισσαφέρνην καὶ τὸν Φαρνάδαζον, κοινολο- 

γησάμενος τῷ Τισσαφέρνει, ἀπήγαγεν ἐς τὴν Φαρναξάε 
χώραν τὸ φράτευμω, ἑλόμενος ϑατέρῳ μᾶλλον, ἢ ἅμα 
ἀμφοτέροις πολεμεῖν. (ἦν δὲ καὶ τορόϑϑεν ὁ Δερκυλλίδας 

πολέμιος τῷ Φαρναδάζῳ. ἁρμοφὴς [γὰρ] γενόμενος ἐν 
᾿Αδύδῳ ἐπὶ Λυσάνδρε ναυαρχῶντος, διωδληϑεὶς ὑπὸ Φαρ- 

χελώνην. Τοεϊυάϊπες δὰ οοπροῆῖο- 
δῖ ΤΟΠγα πὶ Ὠαθεῖ Ὑ]γανὶυβ χ. 22. 
ῬοΙϊνὈΐὰ5 ἰχ. 34.  ιοάοτο ᾿ϊ. 27. ἴαης 
χελῶναι χωςρίδες δὰ ἘΧΡΟΡτΔηἀδγα 
Ὀγθδπι ; (δα δἰάδπὶ Τὶ ᾿ϊ. Ρ. δοό. χω- 
φρίδες καὶ χελῶναι ἀπε πραισηταγ, ΑἸΐδ. 
ἔχαπε χελῶναι χριοφόροι ἀρὰ ὨὈϊοάο- 
ΤῸΠῚ ἰΐ. Ρ. 442. 

8. 8. μηχανικός, Ματῖρο ιβοηοῖαν. 
μηχανητικός, 

Σίσυφος. Α(ΠοΘΠδρι5 ἐχ ΕρΠοτΟ χὶ. 
Ῥ. δοο. Λακεδαιρόνιοι ἀνσὶ Θίμθρωνος 
Δερκυλλίδαν ἔπεμψαν ἐς τὴν ᾿Ασίαν 
ἀκάοντες, ὅτι πάντα πράεἥειν εἰώϑασιν οἱ 
τῷ τὴν ᾿Ασίαν βάρξαροι μετὰ ἀπάτης 

αὶ δόλου. Διόπερ Δερκυλλίδαν ἔπερο ψαν, 
,ἥκιφα νομίξοντες ἐξαπατηϑήσεσθαι" ἦν 
γὰρ ἀδὲν ἐν σῷ τρόπῳ Λακωνικὸν οὐδ᾽ 
ἀσπλϑν ἔχων ἀλλὰ πολὺ σὸ πανοῦργον καὶ 
ϑηριῶδεφ᾽ διὸ καὶ Σκύϑον αὐτὸν οἱ Λακε- 
δαιμόν,οι προσηγόρευον. Τλεϊπάδ, υδΐ 
᾿τεγατη. ἙρΠοῖΐ Ἰοσὰτῃ τερειϊῖ, ρτθ- 
τηϊεις : ἐχαλεῖσο καὶ Δερκυλλίδας ὁ Λα- 
κεδαιμόνιος Σκύφος, ὡς φησιν Ἔφορος. 
Ἰμπδιοπετη Σαύϑος εχ Αἰἴπεπθοο ἰδὰ- 
ἀντ Ἐυδβαιῃὶὰ8. αὰ Οὐγϊ Ρ. 1773. 

εὰ, οπι. Νοιῦεη [δοοπίουπι Σχύ- 
ϑης ἈΠ1ῸΪ οσσαγτῖς ; {δά μοταῖς μος οο- 
ξποηιεη ἃ οι ταίθ τοότατα δοςεριςξ 
Ῥτϑοίεγ. αἰϊοτατα 5! Ὑρῃὶ Τογου άας, 
ϑεά Βόγὶ εἰἰαπι ροταῖτ, ας Ἰοουτῃ Α- 
τῆ επροὶ ΠΠ Ὀγατὶϊ σογγατηρογεηῖ, εἴ Ἐὰ-. 
δι 5 σογγαρτοϊ απ, ες 4}}0], ἴῃ }1- 
ὈγοῸ5. ἴμοβ τγαηβέοιγεῖ, Εἴδοο ἔδσε δὰ 

- ἢ... Μοπιβ. 
ἐφίει. Α. 1. Βτ. (δῇ. ἐφήσει. Ἐοτίς 

νοϊαεταηιὶ ἠφίει, 
8,.9. τὸ φράτευμα. Ἰίοογαῖεβ Ῥαπε- 
Γ, 40. Δερκυλλίδας χιλίας ἔχων ὁπλί- 

σας τῆς Αἰολίδος ἐπῆρξε. ΧεΠπορῃοα 
ἰηΐγα 8. χϑβ, οξῖο. τ]ὰ ροίαϊε. 

ἁρμοτὴς γάρ. ἴῃ Α. 1. ἀξεῆ γάρ. 
Ιη Βιγ]. εἰ ΟΕ]. εἰ ὅτι ἁρροοφὴς γενό- 
μένος. Ὦδς τετροῦς ἀἰοῖς Ὀϊπιαίοοι 
Ῥλαγάδπεηῆς ἴῃ Απαθαῆ ν. 6. 24. διὰ 
«πὸ ἐσρατεῦσϑα, ἐν αὐτῇ ((αἰταρία ῬΏατ- 
ΠΑ Ρ8Ζ]) σὺν Κλεάρχῳ τε καὶ Δερκυλλίέ- 
δᾳ. Ἠΐπο Ἰ᾿ΐσει Τα ριοδτὶ σδυίατῃ οἀϊῇ, 
αυοά ῬῃαπιαθαΖὰβ οοπῖγα λεγο ῖ- 
ἀδτῃ βετγεδαῖ, εἴ ραξηθο, ἃ πο τιυὶ- 
ταῖα5 ἀοἰηὰς ἔαϊς, 

14 
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ναξάζε, ἐξάϑη τὴν ἀσπίδα ἔχων" ὃ δοκέϊ “κηλὶς εἶναι 

τὸς σπεδαίοις Ὁ Λακεδαιμονίων. ἀταξίας γὰρ ζημίωμώ 

ἐσι. καὶ διὼ ταῦτω δὴ τοολὺ ἥδιον ἐπὶ τὸν Φαρνάδαζον 

1οἤει.) Καὶ εὐϑὺς μὲν τοσὥτῳ διέφερεν ἐς τὸ ἄρχειν τὰ 
Θίμδρωνος, ἃ ὥςε παρήγαγε τὸ σράώτευμω διὼ τῆς φιλίας 

χώρας μέχρι τῆς Φαρναξάζου Αἰολίδος, μηδὲν βλάψας 
τὸς ξζυμμάχες. 
Ἡ δὲ Αἰολὶς αὕτη ἦν. μὲν Φαρναδάζε, ἐξητράπαμε δὲ 

αὐτῷ τῆς χώρας, ἕως μὲν ἔδι, Ζῆνις Δαρδανεύς" ἐπεὶ δὲ 
ἐκέίνος νόσῳ ἀπέϑανε, τταρασκευαζομένα τὰ Φαρναδώζου 

ἄλλῳ δέναι τὴν σατραπείαν, Μανία, ἡ τῷ Ζήνιος γυνὴ, 

Δαρδανὶς καὶ αὕτη, ἀνωζεύξασωα ςόλον, καὶ χρήματω 

λαρέσω, ὥξε καὶ αὑτῷ Φαρναδάζῳ δᾶναι, καὶ παλλακί- 

σιν αὐτῇ χαρίσωαϑαι, καὶ τοῖς δυναμένοις μάλιςω παρὼ 

"1 Φαρναξάζῳ, ἐπορεύετο. Ελϑέσα δὲ ἐς λόγους, εἶπεν" 

Ὦ Φαρνάξαξ, ὁ ἀνήρ σοι ὁ ἐμὸς καὶ τώλλα Φίλος ἥν, 

καὶ τὸς φόρους ἀπεδίδε' ὥςε σὺ ἐπαινῶν αὑτὸν ἐτίμας. 
ἣν ὅν ἐγώ σοι μηδὲν χέίρον ἐκείνου ὑπηρετῶ, τί σε δέει ἄλ- 

λον σατράπην κωϑιςάναι; ἢν δέ τι σὰ μὴ ἀρέσκω, ἐπί 

σοι δήπε ἔξαι, ἀφελομένῳ ἐμὲ, ἄλλῳ δέναι τὴν ἀρχήν. 

12 ̓ Ακὥσας ταῦτω ὁ Φαρνάξαζος ἔγνω, δὲϊν τὴν γυνάζκω 

σατραπεύειν. Ἡ δὲ, ἐπεὶ κυρία τῆς χώρας ἐγένετο, τός 

τε Φόρες ἐδὲν ἡ ον τἀνδρὸς ὠπεδίδο, καὶ τρὸς τὥτοις, 

ὁπότε ἀφικνοῖτο σρὸς Φαρνάδαξον, ἀὲ ἦγε δώρω αὐτῷ, αὶ 

ὁπότε ἐκέίνος ἐς τὴν χώρων καταθαίνοι, ττολὺ τσάντων τῶν 

18 ὑπάρχων κάλλιφα κοὶ ἥδιςω ἐδέχετο αὐτόν. καὶ ὥς τε 
παρέλαδε πόλεις, διεφύλωδεν αὐτῷ, κοὴ τῶν ἐχ ὑπηκόων 

ᾷ, τὸ, μηδὶν βλάψας, Μᾶγκο Ἰδοῦ-ὀ λέων, 
εἷων, ἐδὲ βλάψας. χρήματα, Ματρο Τιδοποῖαν, δῶρα. 

αὐτῷ τῆι, 1., Βιερἢ, ταύτηρ τῆς. κι 11. ἐς λόγους. Οεμ, ἐς φοὺς λό- 
Μανία, ἴῃ Ῥοϊγιῶηο νἱϊϊ, 54, οἀΐ.- 

(γ Τανίᾳ Ζήνιδος (Οοάϊοο5 πρίογαης ων ἢ΄ ὄν, Δ, Ὶ, Βι, Οὐ, οπϊτιαης ὅν, 
Φανία) ἄρχοντος τῶν τσιεὶ Δάρδανον σό- 8, 12. ἀφικνοῖτο, Οὐ, ἀφικνεῖσον 
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φροσέλαθεν. ἐπιϑαλοωξιδίας, Λάρισσάν τε, "κα ὁ ᾿Αμαξιτὸν, 
καὶ Κολωνὰς, ξενικῷ μὲν Ἑλληνικῷ ον ϑηρεν τὸς 

τείχεσιν, αὐτὴ δὲ ἐφ᾽ ἁρμαμάξης ϑέωμένη" ὃν δὲ ἐπαε- 
νέσειε, τότῳ δῶρα ἀμέμπῆως ἐδίδε, ὥςε λαμπρότατον τὰ 
δενεκὼν κατεσκευάσατο. συνεςρατεύετο δὲ τῷ ̓ Φαρναράζῳ 
αὶ ὁπότε ἐς Μυσὲς ἢ Πισίδας ̓ ἐμδώλοι, ὅ οτὶ τὴν βασιλέως. 

χώραν κακεργῶσιν. ὦφε. κοὴ ἀντετίμα αὐτὴν μεγαλο- 

πρεπῶς ὁ Φαρνάδαζος, καὶ ξύμξελόν ἐξιν ὅτε ττωρεκάλει- 
Ἥδη δι, ὅσης αὑτῆς ἐτῶν τλέον ἢ τεαράκοντα, Μειδίας, τά 

ϑυγατρὸς ἀνὴρ αὐτῆς ὧν, ἀναπΊερωθ εὶς ὑπό τίνων, ὡς 

οἰογρὸν εἴη, γυνοώκω μὲν ἄρχειν, αὐτὲν δι ἰδιώτην εἶναι, 

τὸς μὲν ἄλλους Φυλαομένης αὐτῆς, ὥσπερ ἐν τυραννίδι 

τροσῆκεν, ἐκένῳ δὲ τισευέσης, κοὶ ἀσπαζομένης, ὦ ὥσπερ 
ἂν γυνὴ γαμθὴν ἀσπάζοιτο, εἰσαλϑιὼν, ἐν ἀποπγίξαι αὐτὴν 

λέγεται. ἀπέκτεινε δὲ κοὴ τὸν υἱὸν αὐτῆς, τό τε εἶδος ὄντω 

πάγκωλον, καὶ ἐτῶν ὄνγτω ὡς ἐπ]ακαίδεκα. Ταῦτα δὲ τ5 
τιριήσνις, Σκῆψιν κοὴ Γάγιϑα, ἐχυρὰς τόλεις, χατέργεν, 

ἔγϑῳ καὶ τὼ χρήματα μάλιστα ἥν τῇ Μανία. αἱ δὲ ἄλ- 

λα! πόλεις οὐκ ἐδέχοντο αὐτὼ, ἀλλὰ φαρναξάξ» ἔσωζον 

αὐτὰς οἱ ἐνόντες ζρεροί. ᾿Εκ ὃ τότε ὁ Μειδίας, πέμψας 
δῶρα τῷ Φαρναδάζω, ἠξίου ἔχειν τὴν χώραν, ὥσπερ ἡ 

Μανία" ὁ δὲ ἀπεκρίνατο, φυλώξειν αὐτὼ, ἔς᾽ ἂν αὐτὸς 

8. 13. Λάρισσαν. Ἰϊοάοταβ Χὶν. 28, μαξισὸν, (ες ϑίταθοπο χἰϊὶ, Ρ. 62ο. 
ΠΣ Ἰεγου !ἀαπὶ αἷς μᾶ5 εαίάετη Ττο- 
ἀϊς. υτθε5. ἴῃ Ροϊοβατοτα [ᾶτὴ γοάς- 
διδὲ, Βαθεῖ: ἐπὶ σὰς ἐν ΤρωάΣι πόλεις. 
᾿Αμαξισὸν ὧν καὶ Κολωνὰς καὶ ᾿Αφίσξαν 
εἶλεν ἐξ ἐφόδε. ῬΙΪΗΪῸ5 ἴῃ ἀρτὸ Ττοδηο 
Ῥλατάδπί πὶ εἰ Ατὶίρθοη ορρίάα παῦες 
ν. {εξϊ, 33. ϑιίερῃαποβ ΒγΖ. ἃ Μίιγ- 
Ἰεηϑοὶβ οοηάϊτατῃ αἷΐ ; ΑἸ θθὴ δαΐεηη, 
Τείδ᾽ ορρί ἀπ, ἰοτγθα τηοῖὰ Τα γοῦ- 
ἴα τι, ἠοτηϊπαὶ Ρ᾽Ιἰὰβ. ν.. {εδὰ. 30. 
Εἰῇ ἰρίταγ εχ Ὀὶοάογϊ ἰοοο πλδὶ]ος 
υἷ8 Ἰερεῖς ἢ. ]. ᾿Αρίσξαν, Βαῦει ἰἃ- 
ταθῃ νυϊραῖα ἤτυτ δἰίατη {αἰἰ5 οΘοτ- 
τηοάστη [ατ ἴδ, ηπδὲ ἃ Υἱοῖμα Ηᾶ- 
φλαχίίο ἀϊροθαίοσ Δώρισσᾳ ἡ καϑ' ᾿Α- 

ἀμέμπήως. Τλυῖο, Γρ!επάϊάε. Ογτορ. 
ἦν, 4..3.. ἀμέμαΐως δέχεσθαι. Ἰθϊάετη 
Υἱ]. 3.106. σελευτᾶν, ΟΠ) ΠΟΠΟΓΕ τηοτῖ, 

λαμπρότατον. ΜᾶτρΟ [φοποὶ, λαμ- 
πρότατα. 

δι 14. προσῆκε, Τιεοποϊανία5 ἐπηεη- 
προσῆκον. 

[ὥσπερ ἐν συραννίδι. προσῆκεν. Εβει 
προσῆκεν ΠΪΏ1] ἃ] αυδτῃ ἔχρην: ἰᾷ 
γοτο ἃ Θοη ΠΟ Ἰοοὶ δ] Ἰεπαπι εἴς. Οοττ. 
πεοσήκει. ὩΣ» Υἱ. 2.29... Κ᾿. Α. Ἀοὶ- 
ἅμ. 

εἰσελθών, Ῥοΐγφοηιι 1. ο. ἐπεισελϑὼν 
αὐτὴν διεχρήσατο. υδὶ Οαίδυν, εχ νεῖ- 
» Ἰερεῦαὶ ὑπεισελϑών, 
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ἐλθὼν σὺν αὐτῷ ἐκείνω λάξη τὰ δῶρα" οὐ γὰρ ἂν ἔφα 
16 ζῆν βέλεοϑαι, μὴ τιμωρήσας Μανίω. Ὁ δὲ Δερκυλὰί-: 

δὰς ἐν τότῳ τῶ κομρῷ ἀφικνᾶται, καὶ εὐθὺς μὲν ἐν μιᾷ: 

ἡμέρα Λάρισσαν καὶ ᾿Αμωξιτὸν καὶ Κολωνὰς, τὼς ἐπι- 

ϑαλωΐδίες πόλεις, ἑκέσας τπωρέλαδε' πέμπων δὲ καὶ 

πρὸς τὰς Αἰολίδας πόλεις, ἠξίου ἐλευϑερϑοϑ ἡ τε αὐτὰς, 

κοὴ πρὸς τὼ τάχη δέχεοϑαι, κοὶ ξυμμάχες γίγνεοϑαι.. 

Οἱ μὲν ὅν Νεανδρεῖς, καὶ Ἰλιᾶς, καὶ Κοκυλῖται ἐπεί-- 

ϑοντο καὶ γὰρ οἱ Φευρῶτες Ἕλληνες ἐν αὐτοῖς, ἐπεὶ ἡ, 

17 Μανίω ἀπέθανεν, οὐ πάνυ τι καλῶς περιείπι οντο ὁ δὲ ἐν 

: Κέζξρηνι, μάλω ἰοζυρῷ χωρίῳ, τὴν φυλαιονχὶ ἔχων, γομί-: 

σας, εἰ διαφυλάξειε Φαρναξάζῳ τὴ τὴν πόλιν, τιμηϑῆναι ἂν 

ὑπ᾽ ἐκέϊνε;,, οὐκ ἐδέχετο τὸν Δερκυλίδαν. ὁ δὲ ὀργιζόμενος: 
παρεσκευάζετο προσδάλλειν. ἐπεὶ δὲ ϑυομένῳ αὐτῷ οὐκ 

ἐγίγνετο τὼ ἱερὼ τῇ πρώτη, τῇ ὑσεραίω πάλιν ἐϑύετο. ὡς 
δὲ δὲ ταῦτω ἐκαλλιερέτο, πώλιν τῆ τρίτη" καὶ μέχρι 
τεϊάρων ἡμερῶν ἐκωρτέροι ϑυόμενος, μάλα χωλεπῶς φέ- 
ρων᾽ ἔσπευδε γὰρ, πρὶν Φαρνάξαζον βοηϑήσαι, ἐγκρατὴς 

18 γενέοϑαι πάσης τῆς Αἰολίδος. ᾿Αϑηνάδας δέ τις, Σικυ- 

ώνιος λοχαγὸς, νομίσας, τὸν μὲν Δερκυλλίδαν Φλυαρεϊν 
διατρίξοντα, αὐτὸς δὲ ἱκανὸς εἶναι τὸ ὕδωρ ἀφελέσθαι τὸς 
Κεδρηνίους, προσδραμὼν σὺν τῇ ἑαυτὸ τάξει, ἐ ἐπειρᾶτο τὴν 
κρήνην συγχί. οἱ δὲ ἔνδοθεν ἐπεξελθόντες αὐτόν τε συν- 

ἔτρωσαν, κφὴὶ δύο ἀπέκτειναν, κρὴ τὰς ἄλλες παίοντες Κρὴ 

βώλλοντες ἀπήλασαν. ἀχϑομένε δὲ τῷ Δερκυλλίδε, καὶ 

γομίζοντος, ἀϑυμοτέραν τὴν τροσθολὴν ἔσεοϑ αι, ἔρχονται 

8, τό, μὲν ἶν μιᾷ, Α΄ 1, Βγ, Οὐ, εἰ Ἠετγούοίο ἱπ νὶὰ Ηοπγετὶ σαρ. 20. 
οτηίίίυπι μὲν, ἀυσά τηλ]ς ἰπίστασγυηῖ 
{δοῦτὶ Εἰ στον, 

Νεκνδρεῖέ, ῬΙΙηΐο ν, ἐσέϊ, 32. Νοδη: 
ἦτον, βδιγαδοηὶ Νεανδρία, υηάς ἢς Νω 
ανδριῆε. 
ληῆ, ΑΙ 1, ῬεΥ, ΠΑ], "νεῖν, 
“ιῤηΐσοντο; ΔΤ Βν, Ομ πῆμ, εἥσοντο, 
ᾧ,. 17, Κιδρηνι, Ἰλίδάστο Κιδεηνίω, 

Δρυά Ἰ)εσιοῖῖῃ, σοηῖγα Αὐ ζοῦν, ρ., 
όγι, τῇ Κιδρήν. 

ὡς δὶ ὑδὶ ταῦτα. Ἰῃ Δ, 1, Βγ, Οαῇ, 
ἀδοίς δέ, Πείηάς Μογὰ5 ταύτῃ πιο - 
ἀκῖ, 

ξ. 1Ά8, καὶ τοὺς ἄλλνε, Α. 1. Βγ. 
Οπζ, οπνίταηι τώς, 

ἀϑυμοτίζακν, ῬΟΡ πος νοιθιπι καὶ 
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ἐκ τὲ τάχες παρὼ τῶν Ἑλλήνων κήρυκες, οἷ. καὶ εἶπον, 

ὅτι, ἃ μὲν ὁ ἄρχων ποιοίη, οὐκ ὠρέσκοι σφίσιν, αὐτοὶ δὲ 

βέλοιντο σὺν τὸς Ἕλλησι μᾶλλον, ἢ σὺν τῷ βαρξάρῳ 

εἶναι... Ἔτι δὲ. διαλεγομένων αὐτῶν ταῦτα, τσωρὼ τοῦ 19 

ἄρχοντος αὐτῶν ἧκε λέγων, ὅτι, ὅσω λέγοιεν οἱ τρόϑϑεν, “ “1 Ὁ 

κοὶ αὐτῷ δοκοῦντω λέγοιεν. ὁ ὧν Δερκυλλίδας εὐθὺς, 

ὥσπερ ἔτυχε, κεκωλλιερηκὼς ταύτη τῇ ἡμέρῳ, ἀναλαξὼν 
τῷ ὅπλα, ἡγεῖτο πρὸς τὰς πύλας" οἱ δὲ ἀναπετάσαντες 
ἐδέξαντο. καταφήσας δὲ καὶ ἐνταῦϑα Φρερὸς, εὐθὺς 

ἤεε ἐπὶ τὴν Σχῆνγιν καὶ τὴν Γέγιϑα. Ὁ δὲ Μειδίας, 20 

προσδοκῶν μὲν τὸν Φαρνάδαζον, ὀκνῶν δ᾽ ἤδη τὸς πολίτας, 

πέμψας πρὸς τὸν Δερκυλλίδαν, εἶπεν, ὅτι ἔλϑοι ἂν ἐς 

λόγες, εἰ ὁμήρες λάζοι. ὁ ἢ, πέμψας αὐτῷ ἀπὸ πόλεως 
ἑκάξης τῶν ξυμμάχων ἕνω, ἐκέλευσε λαῶν τότων, ὁπό- 
σὲς τὲ καὶ ὁποίες βέλοιτο. ὁ δὲ, λαξὼν δέκα, ἐξῆλθε, τὰ 

ξυμμίξας τῷ Δερκυλλίδα, ἡρώτω, ἐπὶ τίσιν ἂν ξύμμαχος 
γένοιτο. ὁ δὲ ἀπεκρίνατο, ἐφ᾽ ᾧ τε τὸς πολίτας ἐλευϑέ- 

ρ8ς τε καὶ αὐτονόμες ἐῶν. καὶ ἅμω ταῦτα λέγων, ἥδε 
πρὸς τὴν Σκῆψιν, Τγοὺς δὲ ὁ Μειδίας, ὅτι οὐκ ἂν δύνωιτοι 
κωλύειν βίῳ τῶν πολιτῶν, ἐίωσεν αὐτὸν εἰσιέναι. ὁ ἢ Δερ- 

κυλλίδας, ϑύσας τῇ ̓ Αϑηνᾷ ἐν τῇ τῶν Σκηψίων ἀκρο- 

πόλει, τὸς μὲν Μειδίν φρερὼς ἐξήγαγε, ταραδὰς τοὺς 
πολίταις τὴν πόλιν, καὶ παρακελευσώμενος, ὥσπερ Ἔ)λη- 

γὰς ᾽α ἐλευϑέρες χρὴ, ὅτω πολιτεύειν, ἐξελϑὼν ἤει ἐπὶ τὴν 
Γέργιϑα. ξυμπρόπεμπον δὲ πολλοὶ αὐτὸν κφὴ τῶν Σκη- 

ἴων, τιμιῶντές τε "κα ἡδόμενοι τοῖς πεπραγμένοις. Ὁ δὲ22 

φἀάμσπεϊ,. εὐ 81, ϑβοηίιβ δ : τα τος 
ταϊπ5 δἰ δοτίτον εἰ ἄγοπας υὐθεπὶ ορ- 
ῬΡυρηδίατοβ εξ. : 

Ἰ4α τὰ φοϊοαυΐατα ἰηνίτατα5 εἰ ἀς- 
ἱπάς, 

ἀρίσκοι. 1ιὰ Μοτγα5 (οΥρῆς ρτὸ ἀρέ- 
σκει, ἰεααδηῖς βύώλοιντο. 

8. 20. Μειδίας, Ὑτορυβ ἴῃ ἔγαρτηθη- 
ἴο ᾿ἰδτ νὶ. ἀρὰ ΡῬηϊΓοίδηατα : [ηΔ8 
ϑοορῆη ῥεῖ, φὰο {ε. Μιάϊαβ, ἵπῖοτ- 
{εξὶὰ ἴοοτα, οοηταϊοτας, 15 ἃ Πόγον}- 

ξυμμίξας. ΟοἸ]οσαταβ. γἹάε  ]οΚε- 
ᾶῖγ ἀὰ Ηετοάοι. ρΡ. 133. 

ἐφ᾽ ᾧτε. ΤἸιεοποῖ. τς ἀείετε ἸαΠῆς, 
ϑεὰ Μοχγιβ τυ ϊεῖ5 Ἔχουηρ 15 σε ἀοἴεῃ- 
ἀϊ τοξϊε πιοηαϊε. 

8. 21. ἤει, “Ματῖρο ἴ., ἤγετο. 



Υ͂ 

βίο. 
“ ή 
ἰῶς Ἔφη ι 

τος ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒ ΗΕΙΈΝΙΟ. 

Μειδίας, παρεπόμενος αὐτῷ, ἠξίου τὴν τῶν Τεργιϑίων 
πόλι!» στωρωδῶναι αὑτῷ. καὶ ὁ Δερκυλλίδας μέντοι ἔλεγεν, 

“ἐξα γ εκξ ὡς τῶν δικοίων ἐδενὸς ἀτυχήσει: ἅμω δὲ ταῦτω λέγων, 
ὐρναν ξ““ἴ . ὌΝ" ἋΣ , Χ ἂν , » 

ἥρε πρὸς τὰς πύλος σὺν τῷ Μειδίω, »χ, τὸ φρώτευμῶ ἥἤκο- 
͵΄ Φ᾽ "ΑΡῚῪΝ 7 ΕῚ “ « δ΄. .9 Ὁ 

λόϑει ὠὐὑτῷ ἐς δύο εἰρηνικῶς. οἱ δὲ ἀπὸ τῶν πύργων, "ὰ 
7 ς ᾽ν « “ ΨΝΕ ἡ) Ν ᾧ οὖν » 

μάλα ὑψηλῶν ὄντων, ὁρῶντες τὸν Μειδίαν σὺν αὐτῷ, οὐκ 
»" ᾽ «ὃ “Ὁ 

ἔδωλλον" εἰπόντος ὃ τῇ Δερκυλλίδε" κέλευσεν, ὦ Μειδίω, 
»»"ν ὟΣ 7 « .- ὦν ᾿ Ν διε, ν᾿ ὃ Ὡ , Ἀ 
ἀνοῖζαι τὼς πύλας, ἵνω ἡγῇ μὲν σὺ, ἐγὼ δὲ ἐς τὰ ἱερὸν 

σύν σοι ἔλϑω, κὠνταῦϑωα ϑύσω τῇ ᾿Αϑηνῶ" ὁ Μειδίας: 
3, ει 5 7 ΠΝ 7 Ν ει ᾿ Ἀ Ν 

ὥκνει μὲν ἀνοΐγειν τὰς πύλως, ζβοξέμενος δὲ, μὴ τσαρώ- 

28 χρήμω συλληφϑῆ, ἐκέλευσεν ἀνόξα.. Ὁ δὲ ἐπεὶ εἰσ- 

ἥλϑεν, ἔχων αὐτὸν. Μειδίων, ἐπορεύετο πρὸς τὴν ὠκρόπο- 

λιν κρὶ τὸς μὲν ἄλλες σρατιώτας ἐκέλευσε ϑέ ἘΝ 
“ ͵7 Ν Ψ Ὡἷ]Ἣ]εὸὺΛ ᾿ οΝ -" Ν «͵Ἁν »᾿ »" 

τῷ τείχη τῶ ὁπλώ, αὐυτὸς δὲ σὺν τῶς περὶ αὐτὸν. ἔθυε τή 

᾿Αϑηνῷ. ἐπεὶ δὲ ἐτέϑυτο, ἀνεῖπε, καὶ τὸς Μειδίᾳ δὸρυ- 
7 ΄ ἂς οἱ ὝΥ ΡΨ ΄ ὦ ἣν ͵ 

φόρους ϑέοϑιαι τὰ ὅπλω ἐπὶ τῷ φόματι τῇ ἑαυτῷ ςρατεύ- 
μώτος, ὡς μιοϑοφορήσοντας" Μειδίῳ γὰρ ἀδὲν ἔτι. δεινὸν 
Ύ ΄. ᾽ “Ὁ . 

24 εἶναι. Ὁ μέντοι Μειδίας, ἀπορῶν, ὅ τι πποιοίη, εἶπεν" 
ΔῊΝ ΄ »νἫκΚ » δον ͵ ς 
ἐγὼ μέντοι γὺν ἄπειμι, ἔφη, ξένιώ σοι παρωσκευώσων. ὁ 

δὲ, ἃ μὼ Δί᾽, ἔφη, ἐπεὶ αἰογρὸν, ἐμὲ τεϑυκότα, ξενίζεσϑ αι 
4 ,Ἂ, » ᾽ Ν Ἀ 7 ΄ ΄ κ᾿ "»-ν » 

ὑπὸ σῶ, ἀλλὼ μὴ ξενίζειν σέ. μένε ὅν τταρ᾿ ἡμῖν" ἐν ᾧ 
- Ἅ, Ν Ὁ . 7 » ᾿ Ν ᾿Ἷ Ν ͵ 

δι ἂν τὸ δάπνον παρώσκευάζηται, ἐγὼ "αὶ σὺ τὼ δικωκω 

“δπρὸς ἀ)λήλες διασκεψνόμεϑα καὶ ποιήσομεν. ᾿Ἐπεὶ δὲ 
ἐκωϑέζοντο, ἠρώτα ὁ Δερκυλλίδας" Εἰπέ μοι, ὦ Μειδία, 

8... 22. ἀτυχήσει,. Δ, 1απί, ἀσυχή- 
σειν, Ῥοϊγίαηοϑ ἰΐ, 6, Δερκυλλίδας ὄμο- 
σι Μηδίᾳ τῷ συράννῳ τῆς Σκήψιως ἱφ' 
φ' σροιλϑόντα ταχὺ καὶ ὁμιλήσαντα πάλιν 
ἀφ τὴν σόλιν ἀφιῖναι" κ᾿ δὴ ὁ μὲν σύφαν- 
νο! φροῆλϑε, Διρκυλλίδαρ δὶ σροσίταξιν 
ἀνοῖξα, τὰς σύλαρ" εἰ δὲ μὴ, φονιύσοιν 
αὑτὸν ἡσόέλησιν, ἐπι) δὶ φοδηϑε)ς ἀνίῳ- 
ξιν, ἀφίημί σι, ἴφη, νῦν ἐς σὴν πόλων, 
τὔτο γὰρ ὥμοσα, κἀγὼ δὶ μετὰ τῆς 
ἕμῆς δυνάμεως ἀσίρχομαι, υδ μίαῃς 
ἀϊξυλ ας δ γρῃΐ σα! ἀ ταῖς, 

8. 23. ἔχων αὐτόν, Μαῖρο 1. αὖ 
φὸν οἵ ἀείποςρϑ ἐκέλευε, 

δ, 24. ξινίζοιν, Θυὶ {ποτ βοῖα πὶ 
5. οθια!ογαῖ, ἐπ ρατίοτι. νἱδὶϊτγδο 
δγηΐοοβ δὰ σοσηατῃ νοοαθαῖ, Ἰοτογ- 
1485 ἐρίταν, ἐπὶ ξενίᾳ Μίάΐαπι νοοᾶτο, 
Τὰ ον, αἰτς ἐς γεγο ξένια, ἀοπα 
Ἰλοτον ἢ ἀρ ραᾶγατο ὥηγααῦθαῖ, πῶ 
ψοῦρο ἀτηθίραο ἰΠαπὶ ποπιϊηὶ 8 γ - 
Ρθ9, 

ἀλλήλους. Ῥοῆ Βοα δάάϊε μαὶ ἀλ 
οἱ δι, 



1{88Ὲ ΠῚ, ΟἋΡ. Ἱ. γ25 

ἔφη, ὁ σατήρ σε ἄρχοντα τῷ οἴκου κατέλιπε ; μάλιςα, 

ἔφη. καὶ πόσαι σοι οἰκίαι ἦσαν ; “πόσαι ὃ, χῶραι ; πόσαι 

δὲ νομια! ; ἀπογράφοντος διὲς αὐτξ, οἱ ττωρόντες τῶν Σκη--. 
ψίων εἶπον" ψεύδετω σε ὅτος, ὦ Δερκυγλίδωα. ὑμᾶς δέηο 

γ᾽. ἔφη, μὴ λίαν μικρολογέϊοϑε. ᾿Επειδὴ δὲ ἀπεγέ- 

γρωπΊο τὰ πατρῷα, εἰπέ μοι, ἔφη, Μανία δὲ τίνος ἦν; οἱ 

ὃ), πάντες εἶπον, ὅτι Φαρναξάζε. ὡκ ὃν ὸ τὼ ἐκένης, ἔφη, 

Φαρνωδάζου:; μάλιςω, ἔφασαν. ἡμέτερα ἂν εἴη, ἔφη, 
ἐπὲ κρατέμεν' πολέμιος γὰρ ἡμῖν Φαρνώξαζος. ἀλλ᾽ 

, ἡγάσθω τὶς, ἔφη, ὅπου κεῖται τὰ Μανίας κοὴ τὰ Φαρνα- 

δάζω. Ἡγεμένων ἢ ἢ ἄλλων ἐπὶ τὴν Μανίας οἴκησιν, ἣν 27 

παρειλήφει ὁ Μειδίας, ἠκολόϑει κοῤκέϊννος. ἐπεὶ δὲ εἰσ-- 

ὕλϑεν, ἐκώλει ὁ Δερκυλλίδας τὰς ταμίας, φράσὰς τοῖς 
ὑπηρέταις, λαξέν αὐτὸς ,---στροεῖπεν αὐτοῖς, ὡς, εἴ τι 

πλέπηοντες ὡλώσοιντο τῶν Μανίας, πάρωχρήμω ἀποσῷα- 
΄. « 3 , ς 2 Ν , 

εγήδοιντο. οἱ δ᾽ ἐδείκνυσαν. ὁ δ᾽ ἐπεὶ εἶδε πάντα, κατ- 

ἐκλεισεν εὐτὰ, νἡ κατεσημήνατο, κὶ φύλακας κατέξησεν. 
ἐἘξιὼν δὲ, οὺς εὗρεν ἐπὶ ταῖς ϑύραωις τῶν ταξιάρχων καὶ 28 

'λοχωυγῶν, εἶπεν αὐτόϊς" μιοϑὸς μὲν ὑμῖν, ὦ ἄνδρες, ἐξάρ-- 

γῶφαι τῇ φρατιᾷ, ἐγγὺς ἐνιαυτῷ, ὀκτακιδριλίοις ἀνδράσιν" 

ἣν δέ τι προσεργασώμεϑα, καὶ ταῦτω τροσέτιαι. ταῦτα 
δ᾽ εἶπε, γιγνώσκων, ὅτι ἀκόσαντες πολὺ ἔτι εὐτακτότεροι 

καὶ 9 
ἐμὲ [δὲ] ποῦ χρὴ οἰκῶν, ὦ Δερκυλλίδω ; ἀπεκρίνατο, 

ἐκώτεροι ἔσοιντο. ἐρομένου δὲ τῷ Μειδίῳ, 

. 25, πόσα:---χῶραι. Ματρο ἴξοπ- 
ΜΕ τιν χῶροι. Ἐ Ῥοτίαϑ οτηεηάδ- 
"Ὅαὲ κῶὥμαι. 
8.26, μικρολογεῖσε. Οαῇα]. μακρό- 
᾿Δσγ, 

ἡμέτερα ἄν εἴη. ϑΙεΡΉ, ᾿πετῖς ὧν; αἱ 
Ὧι ἡμέτερα ὃν ἂν εἴη, 

, 8..27. εἰσῆλθεν, ἐχάλει. Ἀ. 1. Βτ, 
σαί. αἰϊο οτάϊηε ὁ δερκυλλίδας ἐκάλει. 

φράσας. ἴπ Οαῆδ]. ἀπίεα ᾿πίευϊ τσ 
καί. 1ῃ 1, εἰ 8ι, Ροῆ δἀάϊιυτν δέ. Μο- 
τὰ δηΐα προεῖπεν αὐάϊς καί, Οῖο- 

τπι ταμίας Ὦ. 1. νἸΠ]ΠἸςο5, ἀϊρεπίδιο- 
65 σεῦ νοϊερθας Ριοτίοη δὰ Μοτὶπ 

ἐδ ἐἩμϑδν τ 
ϊ ἑκα φράσας «τοῖς ὑπηρίταις, (αξαϊ, 
εἄϊ, Βεπθ. ΘαοπΊοάο καὶ ἃπῖς προξί- 
πὸν ἴοουτα Παῦετε ροῦδῆς, πο αϑἔὲ- 
αυοτ, Ε. 41. ΠΡοΐβμς.} 

8. 28. ὑμῖν ἐξήργαται. Τὰ Ματρῖπα 
1, ἡμῖν εἴογαφαι. Νίοταϑ ἀπε νεῖθᾶ τῇ 
φρατιᾷ αὐδεῦας χα. ΜΙΠῚ ρ]άρείος 
ἡμῖν, ΛΌΪΙΟ αἰϊο νοσάθοϊο δαάϊτο." 

"ἐμὲ δέ, Α.1. Βτ. Ομ. οπιϊτιαηῖ δέ, 

Ἥ ΡΨ. 



ἀ56. ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΙΘ ΗΕ ΈΝΙΟ. 

ἔνϑαπερ "αὶ δικακότωτον, ἐν τῇ πατρίδι τῇ σαυτξ, Σκήψει, 

“ἡ ἐν τῇ τσατρῴα οἰκία. 

ΚΕΦ. 8. 

Ο ΜΕΝ δὴ Δερκυλλίδας, ταῦτα διαπραξάμενος, καὶ 

λαξὼν ἐν ὀκτὼ ἡμέροις ἐννέω πόλεις, ἐδελεύετο, ὅπως ἂν 
μὴ, ἐν τῇ Φιλίω χειμάζων, βαρὺς εἴη τὸς ξυμμάχοις, 

ὥσπερ Θίμδρων, μηδὲ αὖ Φαρνάδαζος καταφρονῶν. τῇ 

ἵππω κάκωννῃ τὰς Ἑλληνίδας πόλεις. τήμσιι δὲν τυρὸς 

αὐτὸν, καὶ ἐρωτεῖ, ταότερον εἰρήνην ἢ πόλεμον ἔχειν βέλε- 
ται. ὁ μέντοι Φαρνάξαζος, νομίσας, τὴν Αἰολίδω ἐπιτε- 

τειχίαϑαι τῇ ἑαυτῷ οἰκήσει Φρυγία, σπονδὰς εἴλετο. 

᾿ ὩὭὩς δὲ ταῦτα ἐγένετο, ἐλθὼν ὁ Δερκυλλίδως ἐς τὴν 
Βιϑυνίδα Θράκην, ἐκεῖ διεχέμαζεν, ἐδὲν τῷ Φαρνωδώζου 

πάνυ τι ἀχϑομένε" πολλάκις γὰρ οἱ Βιϑυνοὶ αὐτῷ ἐπο- 
λέμεν. καὶ τὰ μὲν ἄγλα ὁ Δερκυλλίδας ἀσφωλῶς φέρων 
᾿ ἄγων τὴν Βιϑυνίδω, τα ἀφϑονα ἔχων τὼ ἐπιτήδειω, δὲε- 

τέλει" ἐπεὶ δὲ ἥλϑον τότε αὐτῷ παρὼ τὰ Σεύϑε. πέραϑεν 
ξύμμαχοι, τῶν Ὀδουσῶν ἱππεῖς το ὡς διακόσιοι καὶ 
πελταφαὶ ὡς τριακόσιοι, ὅτοι, φρατοπεδευσώμενοι κρὴ 
περιςαυρωσώμενοι ἀπὸ τῷ Ἑλληνικᾷ ὡς εἴκοσι φάδιω, 
αἰτῶντες φύλακας τῷ φρατοπέδου τὸν Δερκυλλίδαν τῶν 

ὁπλιτῶν, ἐξήεσαν ἐπὶ λείαν, καὶ πστολλὰ ἐλάμξανον ἀν- 

8, τ. ἐξυλεύετο, [Ι(ἃ Οὐ, Βαοῖ 
φῆσηδ ῥτὸ ἐδώλεσο, 

ἐσιτετοχίσίϑαι, Θυΐα ἐγαϊ ἴῃ ροίς- 

γα ενὶ!ο γεν ον ἐν απίεῆαο, αἰΐας, ἄλλ 
σι. Μοάο χειρὶ υπὶ ἀςἤοταβ, [[Ὰ 
ἴδερε ἀεπάεταπιυϑ, αὐδὸ Ἀ]} 5. ἸοοἱΒ πο 

ἥλιε Πογου Π Δαν πλαρτια ρᾶγβ ΠΟ αἰ, 
“Ροίοτγαι 15 ἱπάς ἤποβ ἀϊείοη 5 ῬΠαγηδ- 
Ῥαχί ἀεροριυ!ατί, νοϊας οχ ἐσιτε χίσμα- 
'σὶ ἴσα σα ο}]10. 

Ἰϑιοδογω8 ὀκ τομηνιαΐμε ἀνο- 
χὰε χίν, 8, 

4, 2, Αι μὴν ἄλλα, ΑἸΐο τὸ πὶ 
τεγργοίδίυγ Μοόγυβ, Ἐςέϊς : 
Ρίυπι δεθάδοτο ἤγη!]ο, 

Τὰ ἄλλα νοεῖς αἷν οὔξεξ σὸν ἄλλον 
χρόνον (υτ οἱκ {Π]|,.4....3. οἵ 1101) ἢ, 6. 

τα ἰη- 
ὀχειη- 

ποίδια ἀΐβπα αυΐάοπὶ νἱἀεθδηῖωγ, 
Οοηρταὶς ἴοτο σὸ σαρελϑὸν, δι. 7, αυοά 
ἰρίαπι πο πἰπλὶβ ἦε τοαυθη8 οἱ, μγῸ 
νυϊραῖο, σὸν παριλϑέντα Χρόνον, νἱ. 3. 
17, }, “. οί ῆμε. 

τὰ ἐπιτήδεια, ΑΙϊσαϊαπὶ οι Α. 
1, Βε. Οὐ, 

φσόσε αὐτῷ, ἴπλπς οἵ ἰηυι]ς ἐδ 
σότι, Ἑοτίς αἰΐαά νεται ἰῃ οο 18- 
(δῖ, 

φύλακα, Δ,Ὶ. Βτγ, Οὐ, φύλακα. 
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᾿δράποδαά τε καὶ χρήματα. Ἤδη δὲ, ὄντος τῷ ςρατοπέδε 3 “ χρήμω ϑ 
αὐτοῖς μες 8 πολλῶν αἰχμωλώτων, κατωμαϑόντες οἱ Βι- 
ϑυνοὶ, ὅσοι τ᾽ ἐζήεσαν, ὰ ὅσες κατέλιπον φύλακας Ἕλ- 

λήνας, ξυλλεγέντες παμπληϑεῖς, πσελταςαὶ καὶ ἱππεῖς, 
ὥμ᾽ ἡμέρω τροσπίπηεσι τὸς ὁπλίτωις, ὡς διακοσίοις 
ὅσιν. ἐπειδὴ δὲ ἐγγὺς ἐγένοντο, οἱ μὲν ἔξαλλον, οἱ δὲ 

ἠκόντιζον ἐς αὐτός. οἱ δ᾽, ἐπεὶ ἐτιτρώσκοντο μὲν καὶ 
ἀπέθνησκον, ἐποίεν δ᾽ ἐδὲν, καϑειργμένοι ἐν τῷ φαυρώ- 

ματι. ὡς [ἐν] ἀνδρομήκεε ὄντι, διασπάσαντες τὸ αὑτῶν 
ὀχύρωμω, ἐφέροντο ἐς αὐτός. οἱ δὲ, ἦ μὲν ἐκϑέοιεν, ὑπ- 4. 
εζεχώρεν, καὶ ῥωιδίως ἀπέφευγον πτελταςαὴὶ ὁπλίτας" ἔνϑεν 
δὲ Ἂ ἔγϑεν ἠκόντιζον, "ὼ πολλὸς αὐτῶν ἐφ᾽ ἑκάφῃ ἐκδρομῇ ἬΝ 

κατέξαλλον.. τέλος δὲ, ὥσπερ ἐν αὐλίῳ σηκαοϑέντες, 
7 ᾽ Ὁ ΄ ν ""ν » Ν, “ἢ 

κατήκοντίοθησαν. ἐσώθησαν μέντοι αὐτῶν ἀμφὶ τὲς πεν- 

κεκαίδεκω ἐς τὸ Ἑλληνικὸν, κορφὴ ὅτοι, ἐπεὶ εὐθέως ἠδϑοντο 

τὸ τράγμω, ἀποχωρήσαντες, τὸ ἐν τῇ μώχῃ διαπεσόντες, 
ἀμελησάντων τῶν Βιθυνῶν. 

᾿ἰξάμενοι οἱ Βιθυνοὶ, κοὴ τὸς σκηνοφύλωκας τῶν Οδρυσῶν 
Θρωκῶν ἀποκτείναντες, ἀπολαξόντες σάντω τὼ αἰχμά- 

ἘΡΝ, ... : εε ᾽ ΕἾ »" 

λωτω, ἀπήλϑον" ὥὡςε οἱ “Ἕλληνες, ἐπεὶ ἤοϑοντο, βοηϑ ὅν- 
, δ ]) “- ἊΝ Ν Ν ἣν »"Ἥ ΄ 

τες, ὥδεν ἄλλο ευρον, ἡ νεκρὸς γυμνὲς ἐν τῷ φρατοπέδῳ. 
μὴ ἈΝ “΄ 2 Δὲ “. ͵7 ͵ Ν ε 

ἐπεὶ μέντοι ἐπανῆλθον οἱ ᾿Οδρύσαι, ϑάψναντες τὸς ἑαυ- 

τῶν, καὶ πολὺν οἶνον ἐκπιόντες ἐπ᾿ αὐτοῖς, καὶ ἱπποδρομίαν 

ποιήσαντες, ὁμιϑ δὴ τὸ λοιπὸν τὸς “Ἐλλησι σρατοπεδευσά- 

μένοι, ἦγον κρὴὶ ἔκοιον τὴν Βιϑυνίδα. 

Ταχὺ “δὲ ταῦτα διαπρα- 5 

ι 

Ἅμα δὲ τῷ ἦρι τοορευόμενος ὁ Δερκυλλίδας ἐκ τῶν Β,- 6 

ἣν ᾿ τὰ ἐ ᾿ 

8. 3. ὡς [ἐν]. Τιεοποῖ, ἀεϊεπάσπι οεὶ ᾿βοποῖαν!! ὑσεχώρων. 
σρηίαϊς ἐν, ηυοά ἔδοϊς ϑιερῆδη. Βτο- 
ἀδφὺβ ἐπιεηάδθαι νυ]ρδίατη, ἰερεπᾶο 
ἀνδρωνίτιδι αὶ μανδρεύμασι, φαᾶτι οοπ- 
εξἴατατη 116 οχ ΒιΠ]ἀϊ νεγῆοης 
αἀυχῖτ, τηοπϑηῖς [ οπο]. 
᾿ς 9. 4. ὑπεξεχώρων. ἴτὰ ϑίερῃ. ἐπηθη- 
ἄανὶς νυϊξαϊαπὶ ὑπεκχώρεν. ΜΙΗὶ ρὶα- 

καὶ ἐν τῇ μάχῃ. Μοτὺβ ἱπίετίεγαϊς 
καί, Οοπίτα Βτοάερις, ἴ,. εἰ ὅϊ. πηᾶ- 
Ἰεθαης ἀπεχώρησαν Ἰερεῖε. Καὶ ὧτοι 
{01}. ἐσώϑησαν. 

8. 6. τυορευόμενος, ΝΙΆΓΡΟ 1.. ἀποπο- 
φἐυόμονοξ. 

΄ 
͵ 



τοῦ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙῚΒ ΗΕΤΕΝΙΟ. 

ΟἹ. 95. ξ. ϑυνῶν, ΡΕΘΉΝΗΣ ἐς ̓ Λάμψαχον.. Ἐνταῦϑα δὲ ὄντος 

αὐτῷ, ἔρχονται ἀπὸ τῶν οἴκοι τελῶν "Αρώκός τε κἂὶ Νὰ" 

ἄτης καὶ ᾿Αντιοϑένης. ὅτοι δὲ ἦλϑον ἐπισκεψόμενοι τά 

τε ἄλλα, ὅπως ἔχοι τὰ ἐν τῇ ̓ Αδίῷ, καὶ Δερκυλλίδε 

νγρβλνςς μένοντι ἄρχειν καὶ τὸν ἐπιόντα ἐνιξυτόν" ΒΗ τ λῶη 

ὃ σφίσιν αὑτόϊς τὸς ς ἐφύρες, ̓ ὲ ξυγκαλέσαντας τὸς σῥα- 
τιώτας ἐπεῖν, ὡς, ὧν μὲν τορόαϑ)ὲν ε ἐποίδν, μέμφοιντὸ αὖ- 

τοῖς, ὅτι δὲ νῦν δεν ἠδώζῶν, ἑπιοδινοῖεν᾽ καὶ ταξρὶ τῷ λοιπὸ 

χρόνδ εἰπεῖν, ὅτι, ἣν μὲν ὠδικῶδειν, οὐκ ἐπιτρέψ,εσὶν" ἣν ὃ 

δίκωία πε τὸς ξυμμάχες ποιῶσιν, ἐπωινέσονται αὐτές. 
7 Ἐσεὶ μέντοι ξυγχαλεσωτιξ τὰς ληνεττὰ ταῦν' “ἔλεγον, 
ὃ τῶν Κύρείων τὐροεξηκὼς ἀπεκρίνατο" ᾿Αλλ᾽, ὦ ̓ ἄγδρες 

Λακεδαιμόνιοι, ἡμέϊς μὲν ἐσμὲν οἱ αὐτοὶ γὺν τε καὶ τέ 

σιν" ἄρχων δὲ ἄλλος μὲν γῶν, ἄλος δὲ τὸ παρελϑόν. τὸ 

ὧν αἴτιον τοῦ γὺν μὲν μὴ ἐξωμαρτάνειν, τότε δὲ, αὐτοὶ ἤδη 

ἱκανοί ἐςξε γιγνώσκειν. Ξυσκηνόντων δὲ τῶν τὲ οἰκοϑὲν 
πρέσδεων᾽ χαὶ τοῦ Δερκυλλίδω, ἐπεμνήσθη τὶς τῶν περὶ τὸν 

ἴΑράώκον, ὅτι καταλελοίποιὲν τρέσθεὶς τῶν Χεῤῥονησιωτῶν 

ἐν Λακεδαίμονι. τότες δὲ λέγειν ἔφασων, ὡς νῦν μὲν οὐ 
δύναιντο ἣν Χεῤῥόνησον ἐργάζεϑα)" φέρεοϑ αἱ γὰρ καὶ 

ἄγεδϑαι ὑπὸ τῶν Θιαχῶν" εἰ δὲ ἀποτευχιοϑξη ἐ ἐκ 9ε- 

λάξης ἐς ϑἀλαῆαν, καὶ ὴ σφίσιν ἂν γὴν τοολλὴν "ἡ ἀγαθὴν 

εἶναι ἐργάζεαϑαι, "ἡ ἄλλοις, ὁπόσοι βόλοιντο Λακεδαι- 

μονίων'" ὥξ᾽ ἔφασαν, ἐκ ἂν ϑαυμάζωον, εἰ καὶ σεμῷϑάη τὶς 

Λακεδαιμονίων ἀπὸ ὃ πόλεως σὺν δυνάμει ταῦτω πράξων. 
οὐ ὅν Δερκυλλίδως πρὸς μὲν ἐκείνας οὐκ εἶπεν, ἣν εἶχε 
γνώμην ταῦτ᾽ ἀκόσας, ἀλλ᾿ ἔπεμννεν αὐτὸς ἀπ᾿ Ἐφέσου 

δ, 7. τοροιφηκώς, Μοτο υἱάειαν οἢδ 
ἥρίε Χεπορποη, αυἱ εχ Ῥεγῆοαι ἐχρό- 
Ἰοπα τεάυχετας Οτεοοῖ ΡΟ Ισηαν 

ἀυχ, 
6, 8, Χιῤῥονησιωτῶν, ἩΜαΥκο Τ, οἱ 

8:1, Χεῤῥονησίτων, Δ, νῆσος ἢ ααϊάειη 
νησιώτη!, [τἀ ἴηι οοπηροῆείν δὰ ἰοιτηα 

ἐἢ ᾿πυδεαία, 
᾿Θεακῶν, Μαῖς Δ. 1, Βγ, σα. Πιρ- 

σῶν. Ψιεία πὶ νἱ αἷς Βγοάεσας, 
ἄλλοις ὁπόσοι, Μαγρο Ἰιοσηοὶ, ὁπό. 

σοι, 

ν 9. εἶχε. Μαηχο ἵν, ἔχοι ςἕ ἀοϊη- 
Μη ἀλλ᾽ ἀπίπεμψιν, 



τ ἸΒΕΝ Π1. ΘΑΡ, 1]. 19. 

δι ᾧὶ ̓λληνίδων πόλεων, ἡδόμενος, ὅτι ἔμελλον ὄψεαϑαι 

τὰς Ἑλληνίδας πόλεις ἐν εἰρήνη εὐδιωεμονικκῶς διωγέσας. 

Οἱ μὲν δὴ ̓ὑνομύοτὸ, ὁ δὲ Δερκυλλίδας, ἐπειδὴ ἔ ἫΝ 

᾿μενετέον ὃν, πάλιν πέμψας πρὸς τ Φαρνάδαφιν, ἐ ἐπήρετο, 

σότερω βέλοιτο σπονδὰς ἔχειν, καθάπερ διὼ τῷ χειμῶνος, 

ἢ πόλεμον. ἐλομδα δὲ τῷ β' Φαραδάῤου: καὶ τότε σπονδὰς, 
ὅτω καταλιπὼν ο τὰς περὶ ἐκεῖνον πόλεις φυλίαν [ἐν 

᾿ἀρήνη], διωξάνει τὸν Ἑλλήσποντον σὺν τῷ ςρατεύματι ἐς 

τὴν Εὐρώπην" καὶ διὰ φιλίας τῆς Θράκης πορευϑεὶς, "ὲ 

“ξενιολ ἃς ὑπὸ Σεύϑου, ἀφικνέται ἐς Χεῤῥόνησον. Ἣν ΄ιὸ 

᾿κατωμαϑὼν πόλεις μὲν ἕνδεκω ἢ δώδεκα ἔχεσαν, χώραν 

δὲ τιαμφορωτάτην "ὁ ἀρίφην ὥσων; κεκακωμένην Ὁ ὥσπερ 

ἐλέγετο, ὑπὸ τῶν Θρωκῶν, ἐπεὶ μετρῶν εὗρε τοῦ 16) μοῦ 
“ἑπτὰ ὲ αὶ τριώκοτα, ςάδια, οὐκ ἡμέλησεν, ἀλλὰ ϑυσώ- 

“μεὼς βώμᾳ, κατὰ μέρη διελὼν τοὺς σρατιώταις τὸ χὼ- 

«ρίον" αὶ ἄϑλα αὐτόὶς ὑποογόμενος δώσειν τοῖς ταρώτοις 

“ἐκτειχίσασι, αὶ τοῖς ἄλλοις, ὡς ἕκαςοι εἶεν ἄξιοι, ἀπετέ- 

λεσε τὸ τέϊχος, ὠρζώμενος ἀπὸ ἠρινξ χρόνει, πρὸ ὀπώρας. 
καὶ ἐποίησεν ἐντὸς τοῦ τείχους ἕνδεκα μὲν πόλεις, πολλὺς 

δὲ λιμένως, πολλὴν δὲ καὶ ἀγωϑὴν γῆν σπόριμον, πολλὴν 

δὲ πεφυτευμένην, παμπληϑῶς δὲ καὶ παγκάλας νομὰς 

σὰς περὶ ἐκεῖνον πόλεις, ΜιοὶΠᾶ5. ἀϊ- 
τοπὶ ῬΠΔγπα θα Ζὶ υὐθ88. ᾿πιθυργοίδ 
Μογαβ; [δὰ ᾿πίοϊθπβ ἀθ τοὶ ἀϊοὶ 
τὰς περὶ Φα, νάξαζον, ὑὰ ἀδ Ποπλϊἰθ8. 
Μαϊῖπν ἰφίτατ σὰς περὶ ἐκεῖνα [01]. χω- 

“ φία, φαθηι πιοάαπι Ἰοαιεηάὶ ᾿πέγα ὈΪ5 
τοροτῖθ8. 

φιλίας ἐν εἰρήνη. Νοταβ. ψετθὰ ἐν εἰ- 
᾿φήνῃ Ταΐρεξια Ὠδθυΐς εἰ ἱποθαῆτ, Εξο 

τ ΘΥῸ σΟπίγα νΕΥῸ ΠῚ φιλίας ἘΧΡΌΠΡΕΓΕ 
ΠΤ ῊΝ 

8. το. δώδεκα. ΝΠιεΓατη πὰπο ΟῸΣ 
δἀάϊάεηϊε, ἴρποτῖο, ἀδίποθρβ δπὶπὶ τηὰ- 
Τῖ5. Ἰοηρῖβ ἀπάφοϊ τι ἱπο] υἵαδ, δἱζ, ἔὰ- 

. ἀρίφην. ΟΥ̓ ἄριφον. 
᾿ μετρῶν εὗρε. ΟΠΒΟΥ ΠΕ ἃ Ἰοπρὶβ 
ζαυτὶβ Ἰοηρὶταἀΐηεηι 1.26. τ}}1Π1α μαί- 

ἕχαυπι ἀταάϊε ῬΙΪπῖὰ5. ἵν. 11. Ἰαττυᾶῖς 
ποι ρᾶτοπι οαη ΠΠαιο ΟΟΠΙΠίδσο; 
Ιὰ εἢ, αὐἱπαιθ. ταὶ]! πὶ μαι απ» 
ἀθδο ραυΐο Ρὶὰβ φαᾶτῃ 37. ἥδάϊα εἢ- 
οἴμηζ, 
“παγκάλας. ΑΟΤ. δε. Θαδαΐ, Τάγ- 

ἀάλως, αυοὰ ΡΓδίδεγατη. (δεϊεγατα 
ἦδτη οἱἵαν Ῥεῖ ε5 ἀρ ΡΙαϊασγομυτα 
ἀ. 19. ἀαχὶξ τα 6 ἔσϊομπος ᾿ῇ Ὧδ5 ὑτ- 
Ῥε5, καὶ τὸν αὐχέν διαζῶσας ἐρύμασι 
καὶ «α! “ξλήμασιν ἐ ἐκ ϑαλάεἥης ἐξ; ϑάλατ- 
σἂν ἀσετέίχιδέ τὰς καταδρομὰς σῶν 
Θρᾳκῶν περικεχυμένων τῇ Χεῤῥονήσῳ, 
Ρααβ Μίβογου Τείομοβς. τηοϊηοτᾶϊ 
ἀϊδαπι, ἀυα ἃ Ρτοροητίάς δὰ Μεὶὰ- 
πότ ἤπυτ ἰπῖογ ἀθο τοδτῖα Ροτγθξξαϑ 
ταῦτγαβ Ρτοσυττγεηίεσα Ἄχοϊαῆι Οἤθετο- 
ποίατα ἷν. 11. εἰ Μεὶὰ ἰϊ. 2, ΕἸ Βεϑ' 

Κ 



Υ30 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΒ ΗΕΙΤΈΝΙΟ. 

ι1 τῦαντοδαποὶς κτήνεσι. Ταῦτα δὲ πράξας, διέδαινε "πάλιν 
ἐς τὴν ᾿Ασίαν. 

Ἐσισκοπῶν δὲ τὰς πόλεις, ἑώρα τὰ μὲν ἄλλα κωλῶς 
ἐχέσας, Χίων δὲ φυγάδας εὗρεν ᾿Αταρνέα ἔχοντας, χω- 

δίον ἰογυρὸν, κοὴ ἐκ τἕτν ὁρμωμένους φέροντας "αὶ ἄγοντας 

τὴν ̓ Ιωνίαν, κοὴ ζῶντας ἐκ τὥτε. τυϑόμενος δὲ, ὅτι πολὺς 
σῖτος ἐνὴν αὑτόϊς, τοεριςρατοπεδευσώμενος ἐπολιόρκει" κοὴ 

ἐν ὀκτὼ μησὶ τταραφησώμενος αὐτὲς, καταφήσας ἐν αὐτῷ 
᾿ ΄ ᾽ Ν Ν ᾽ ΕἸ " 

Δρώκοντῶ Πελληήνεω ἐπιμελήτην, χ, κατασχευώσας ἐν τω 
»᾽ 7 Ν ἃ ͵ « "δι, ἡ “ 

χωρίῳ ἔκπλεω τάντω τὼ ἐπιτήδειω, ἵνω εἴη αὐτῷ κατα- 
Ν « ᾽ »“Ὕ» Φιᾧ Ὧ’ » Ἂν ΄ 

γωγὴ, ὁπότε ἀφικνοῖτο, ἀπήλϑεν ἐς Ἔφεσον, ἣ ἀπέχει 

ἀπὸ Σάρδεων τριῶν ἡμερῶν ὁδόν. 
Καὶ μέχρι τότε τῷ χρόνε ἐν εἰρήνῃ διηγον Τισδ αφέρνης 

ΟΠειτοπεῖ δηϊίααοβ τηστηογαῖ Π6- 
τηοβμεποβ ἀς Ἠαϊοπείο Ρ. 86, [ΠὩ- 
ταὶ ἢυ)5 ρεγοίποπεπι ἰεπιίανὶς ἀείη- 
ἂς ῬΒΠΙρρα9 τεχ. Ἰβδηυσα νοῦς 
ΟΒεγίοπείαπι Νοῖῆοῦ εἰαπι Απαθαΐ. 
ἴϊ, 6. 3. υδὶ Ζειαηΐαβ ἃ νετο ρίδης 8Ὁ- 
ετγανίς, Ῥογίὰ5 ΟΠοιίοηςῆ Οαίοπ εἰ 
Ῥαπογπίαπι τηστηογαΐ Ρ]ηὰ8. οαπὶ 
Μεῖα {ἰϊ, 2. 

ξ, τα, ᾿Αταρνία. Ὠϊοάοτγαβ χὶϊ!, 65. 
Ῥοδΐαυδπι Οταϊεῆρριάα8 ΟΠ ΐϊοβ Ἔχί}ος 

 χεάυχοτγαῖ, Ηἰ σοπίγα Ἔχ [αὶ δυξὶό- 
τεβ εἰϊοϊαπε ἔετς ὅσο, ὧσοι δὲ, τῆς ἀντι- 
πίραν ἠπείρου χωρίον ᾿Ασαρνία καλούμει- 
γον κατιλάξονφο, σφόδρα τῇ φύσει καϑι- 
φηκὸς ὀχυρὸν καὶ πὸ λοιπὸν ἰχ σύτυ τὰν 
ἀφορμὰς θῶ ἐσολίμουν σοῖς τὸ Χῆον 
ἴχυσι, πο ΠΠ Τὰ ΟἸγπὶρ, 92. 4. 
ἰθδίαυς Πυΐὰ8 Ἰοοὶ ποὺ τησπιϊπόγας 
ὙΝ ἤει ης, Τογου Π ἀδὲ αὐτεπὶ ἱπιρε- 
τίαπι Γοουπάυπ) τείοτε Ποάουαβ. δά 
ΟἸγπρ. 95. 3. Λπηηὶ ἰρίταγ ἀδοοιη 
ἱπιοτοςῆδείης, Οταιςρρίἀ 68 σοππίτα- 
{Πππ͵ νἱἀείγ πθρο τατα, οὐπὶ πανίυπὶ 
ἱπιροτίαται ἴῃ ἰηΐαϊα ΟΠΐο δάϊγεῖ, τα- 
{ετεηῖς Νοῖτο ἱ, δ, τ, δ, 32. συδά ἴὰ- 
ἔϊαπι οχ τατοηΐδυβ Ἰλοάννο}}} ΟἹ. τι- 
Ρἱαά, 93 ᾧ. Τϑογον " άαβ γεγο Αἰᾶγης- 
τη ἐχρυκπᾶνίε ΟἸγπιρ, 94. ἦν 5εἀ ἰἃ- 
τῆξη ὃχ (σταῖς ἐς πος Ρ, 348, 
τεπιρας ρδυϊο ποουγαιῖίυβ ἀεδηίτα 1] - 
οεδίε, ΠῚῸ ἐπίπι ἀὸ 1 ποσάδοπηοη 
Ροίξ νἱδιοτίαπι γα μς ταίοτι : 

οὖκ ἴφϑησαν τὴν ἀρχὴν κατασχόντας, 
Η ̓Θηδαΐδις μὲν κυ: ἐπιξώλευσαν, Χίων 

ποὺς πρώτως μὲν τῶν πολιτῶν ἰφυγά- 
δευδαν, ἐδατ φριήρεις ἐχ φῶν νϑϑὼν 
ἐξελχύσαντες ἁπάσας ὄλοντο λαβόντες. 
Τεῖταν ογοάογο ᾿ἴσες, ὉΝὸβ, ΑἸοϊδίαδα 
τότ Ὀδης βογοηΐξδ, ΑἸ πἰπἢθ8 δο- 
οδΒΗὲ ; ρμοῖ Τυΐαηανὶ δαξεὴι νἱδίουϊ- 
ἃπιὶ ἢυάϊοίοβ ΑἰΠοηϊοναπι ἰΐεγα πὶ 
εἰεδξῖοβ. υἱὸς Αἰαύποῦπι δου, 
Οαίοεγατη ἐς Λίδγηθο σοτησηοάς τὴο- 
σοῦ ΡαθαὨϊαϑ ἣν, Ὁ. 370. σὸ δὲ χιώρ)όν 
ἐφιν ὁ ̓ Αφαρνεὺς, ὁ Χίων μισϑὸς, ὃν παρὰ 
φοῦ Μήδῳ λαμδάνωσιν ἄνδρα ἐκδόντες ἱκί- 
σὴν ΠΙαχτύην τὸν Λυδόν, ΟΠϊοτατι ποῖ 
Ἰενὲ πιοτηθηΐατῃ ἴα ἴδ αὰ 6 }]ὰ ἴῃ ο]}- 
Ὡδηάα, αὰ ἰτογαίγαῃι ρατίομ), τηοηοῖ 
Τοοταῖοβ Ῥαπεργτίοὶ ο. 38, ἐν γὰρ τοι- 
ὕτοις καιροῖς τυολλάκις μικραὶ δυνάμεις 
μεγάλας ῥοιὰς ἱποίησαν' ἐπεὶ καὶ τοιρὶ 
Χίων ἔχοιμ᾽ ἄν σοῦτον σὸν λόγον ἐϊσεῖν, 
ὧς ἑσποτίροις ἱκέϊνοι σροσϑίσϑαι βνλη- 
ϑεῖιν ὦσοι κατὰ ϑάλατήαν κροίηῆως ἦσαν. 
Ὁδιογοπι ἢ ἰὼ οααὰ Μεγ] εηδεὶ 
Ἔχία!ςβ. ορροδεαην ἰηίαϊδο 1οἰῦο Αἢ- 
ταηάγαπι οοσαραγαηῖ, δίαας ἱπάς Μὶ- 
τυ] δηδθοβ νοχᾶγαης, παιτδηῖο Ὠϊοάοτο 
χὶϊ, 72. 

τοιρισφατοσιδιυσάμενος. ΟλῆΔ]. οὐῆι 
Δ, 7υηῖ, ἐσυγρασοσιεδιυσάμενος, 

Δράκοντα, Ἰ[οογαῖοβ ῬΆΠΟΡΥΤΓ, 40, 
Δράκων δὶ ᾿Αφαρνία νῶτι ὺν καὶ 
φριόχιλίνε σελταφὰς συλλίξας τὸ Μύ- 
σὸν αιδίον ἀγώφατον ἱποίησίν 



ΠἼΔΒΕΒ ΠῚ. ΘᾺΡ. Π. 

τε καὶ Δερκυλλίδως, καὶ οἱ ταύτη “Ἕλληνες καὶ οἱ βάρξα- 

ρο. Ἐπεὶ δὲ ἀφικνέμενοι πρέσξεις ἐς Λακεδαίμονα 
᾿ἀπὸ Τ᾿ Ἑλληνίδων πόλεων ἐδίδασκον, ὅτι εἴη ἐπὶ Τισσα- 

Φέρνει, εἰ βέλοιτο, ἀφιέναι αὐτονόμες τὰς Ἑλληνίδας 

«σόλεις᾽ εἰ οὖν κακῶς τάσχει Καρία, ἔνϑαπερ ὁ Τισσα- 

Φέρνους οἶκος, ὅτως ἂν ἔφασαν τάχιςα νομίζειν αὐτὸν 
συγχωρήσεῳ φυτφόμεωυς σφας ἀφιέναι" ἀκώσαντες ταῦτῳ 

οἱ ἔφοροι ἔπεμψαν πρὸς Δερκυλλίδαν, καὶ ἐκέλευον αὐτὸν 

διαδαίαν σὺν τῷ σρατεύματι ἐπὶ Καρίαν, καὶ Φάρακῳ 

Ὁ γαύαρχον σὺν τος ναυσὶ ταραπλᾶν. Οἱ μὲν δὴ ταῦτ᾽ 13 
ἐποίεν. ἐτύγχανε δὲ κατὼ τῶτον τὸν χρόνον κοὶ Φαρνά- 
δαζος πρὸς Τισσαφέρνην ἀφιγμένος, ἅμα μὲν ὅτι ςρατη- 
γὸς τῶν πάντων ἀπεδέδερκιτο Τισσαφέρνης, ἅμα δὲ δια-- 
μαφτυρόμενος, ὅτι ἕτοιμος εἶ κοινῇ τολεμένν, καὶ ξυμμά- 

χεάγαι, κφὴ συνεκξάλλειν τὸς Ἕλληνας ἐκ τῆς βασιλέως. 

(ὥλως τε )ὃ ὑπεφϑόνει τῆς σρατηγίας τῷ Τισσαφέρνει, 
κρὴ τῆς Αἰολίδος χαλεπῶς ἔφερεν ἀπεςερημένος.) ὁ δὲ 
ἀκέων, τρῶτον μὲν τοίνυν, ἔφη, διάξηϑ:, σὺν ἐμοὶ ἐπὶ Κα- 
ρίαν, ἔπειτα δὲ καὶ περὶ τέτων βελευσόμεϑα. ᾿Ἐπεὶ δὲ τά 
ἐκεῖ ἦσαν, ἔδοξεν αὐτοῖς, ἱκανὼς φυλωκὰς ἐς τὼ ἐρύματα 

κατωςήσαντας, διοωξαίνειν πάλιν ἐπὶ τὴν Ἰωνίαν. Ὡς δι 
ἤκδσεν ὃ Δερκυλλίδας, ὅτ, πάλιν τεπερακότες εἰσὶ τὸν 

Μαίανδρον, εἰπὼν τῷ Φάρακι, ὡς ὅτι ὀκνοίη, μὴ ὁ Τισσα- 

φέρνης καὶ ὁ Φαρνάξαζως ἐρήμην ἔσαν καταϑέοντες φέ- 

ἄϑὲ 

8. 12. Ἑλληνίδων. Μαῖρο ἴα εἰ 8ι, 
᾿Ιωνίδων, 

ἐὶ ὧν κακῶς πάσχει. ᾿ΟλΏδ!. εἀϊάϊε: 
ἐ δὲ μὴ, εἰ κακῶς πάσχοι, Θυοηίδτῃ 
ὉΡροηὶ ἢρὶ νοϊυϊς Οδῆδὶ. νοϊυηία- 
ἴοΠ), ὦ βώλοιτο, εἰ πεοεεπιδίοτῃ. 

[εἰ ὧν κ- πάσχοι Ἰεξ. ποη «'ἄσχει. 
ἔνε: ὕσως ἄν νομίζειν εἴο, ΚΕ. Α. 

ἴον ΑΗΒ . Μαῖρο [δοποῖδν. 
Ρροᾶ ἀλαιοχίς ῃογίθῃ δάάϊε ἄγγε- 
λον. 

Φάρακα. Νοπηϊπαὶ Ὀϊοάογιυβ χὶν. 
70. εἰ ΑΙδεηδοὺβ χὶϊ. Ρ. 53. εχ Ἐπεο- 
Ῥοπιρο ἀείογ δῖε Ποπηπὶβ ἱπρθπί τη, 
ΑἸἰΐυπὰ Φαρακίδαν Βαρθεὶ ᾿ἱοάογωβ 
χὶν. 63. ἴτε πὶ ὨΔΨΆΤΟΒΌΠΙ. 

8. 13. τῆς σρατηγίας. ἴἴὰ οτπεπάδ- 
νἱὲ Ιδοποῖαν. νυϊραϊαπη τῇ τρατιᾷ, εἴ 
τεξδὶε ἐείατη πυὰπο Ἐχριοίῆε γοσῆο 
ΡΙΓΚΒ Εἰ πλετῖ, 

δ, 14. ὡς ὅσι. Ομῇ, ὅτι οπῆε, 
. ἀείεπαϊε, 

κΆ 
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ρωσι Καὶ ἄγωσι τὴν χώραν, διέξωνε κϑὴ αὐτός. τορξυό: 

μενοι δὲ καὶ οὗτοι δέν τι συντε αγμένῳ τῷ ςρατεύματι; 

ὡς τπροεληλυϑότων Ὁ ̓ΕΦεσίων ἐς τὴν πολεμίαν, ἐξαίφνης 

τὸ ὁρῶσὶν ἐκ τοῦ ἀντιπέρας σκοπὸς ἐπὶ τῶν μνημάτων" καὶ 

ἀνταναξιξάσαντες ἐς τὼ τσαρ᾽ ἑαυτόϊς μνήμξίω καὶ τύρσεις 

τινὰς, καϑορῶσι τυαρατεταγμένες, ἢ αὐτόϊς ἦν ἡ ὁδὸς, 
͵ ; " δον Ἃ, πνΝ ᾳ »» 

Καάρας τε λευκάσπιδας, καὶ τὸ Περσικὸν, ὁσὸν ἐτύγχονε 

τταρὸν; σράτευμα; καὶ τὸ ἜΧλη δ, ὅσον εἶχεν ἑκάτερος 

αὐτῶν, καὶ τὸ ἱππικὸν βαλὰ πολὺ, τὸ μη Τὶ σσαἰφέρνους 

ἐπὶ τῷ δεξιῷ κέρατι, τὸ δὲ Φαρναξάζου ἐπὶ τῷ εὐωνύμῳ. 

16 Ὡς δ ταῦτα ἤδϑετο ὁ Δερκυλλίδας, τοὶς μὲν ταξιάρχοις 

καὶ τοῖς λοχαγ δὶς εἶπε ταρατάϑιεολαι τὴν ταχίςην ἐξ 

ὀκτὼ, τὸς δὲ πελταςὰς ἐπὶ τὼ κρ εδὼ ἑκατέρωθεν 
᾿ ὦ ἃς, δὰ τς ΚΟΥ σὰ ΔΑ ΔΝ ῬΑ ΔᾺ μὲ καϑέφομϑ αὶ; κοὶ τὸς ἱππέως, ὅσους ὙῈ δὴ καὶ δίους 

δ Ν δὲ εθ0 .) ἣ ἐγ δὲ ἄδισ νϑν 

17 ἐτύγχανεν ἔχων" αὐτὸς δὲ ἐ θα Οσον μὲν δὴ ἣν εξ 

Πελοποννήσε σράτευμα, ἡσυχίαν εἶχε, κρὴ ἡ παρεσκευάζετο 

ὡς μαχόμενον" ὅσοι δὲ ἦσαν ἀπὸ Πριήνης τε Καὶ ̓ Αχιλ- 

λές, αὶ ἀπὸ νήσων, καὶ τῶν ᾿Ιωνικῶν πόλεων, οἱ μέν τινε 
7 ὙΎΥ. ν ᾧ " ᾿ Ν ΟΝ καταλιπόντες ἐν τῷ σίτῳ τὼ ὅπλω ὠπεδίδρασ'κον, (κοὴ γὸ 

ἦν βαϑὺς ὁ σῖτος ἐν τῷ Μαιάνδρου τοεδίῳ"} ὅσοι δὲ καὶ 
18 ἔμενον, δῆλοι ἦσαν ἃ μενῶντες. Τὸν μὲν οὖν Φαρνάξαζον 

πορευόμενοι δὲ καὶ ὅτοι. ῬιοποπΊοπ 
ὗτοι Μοτιβ τείετε δὰ ογογ Ἕάαπι 
οαπὶ (5 ΘΟρ 8) εἰ καὶ τἀπουδπὶ Γα ρεγ- 
ἤυυτα ἱποϊυάίε, Ἐςξὶς αυἱάοτα. ᾿Π|ς 
τείετι πο αα ΤοτγοΥ Π  ἀατη, [δὰ ἰπίο- 
Ἰεπ98 εα ἴουτηα ὅσοι ἀς Τοτου "δι, ἢ 
νοὶ οορίατοται πηδητοηση {Π| δάϊαπ- 
85, σὰαπὶ {τιε πὸ ρυδοοογίε : διέξαννε 
καὶ αὐτός. Ἰρίογ ΚΝ, Ὁ, π᾿ ΒΙΌ], Οτ, 
Δα, Ἰεχεπάσπν ραϊαῦπι: πορευομένῳ 
δὲ αὐτῷ, Αἱ νετο τὰ ἐξ ποηϑ ὁρῶσιν εἴ 
ἀνταναξιδάσαντις σὐπὶ τοϊ σα οτατὶουα 
οἰαυάδίσας, Τρίτον μαῖο, τοι τοίουτὶ δὰ 
Ἰετογ  δατι οἱ ῬΒαγαοοπι αὶ Βίο οηΐ πὶ 
φορίδϑ (αν. πανίσυΝ ἀἀνοξϊας ὀχροίμ- 
46 σὲ οὐπὶ σχοιοίίυ Ἰλοτον άδς ̓ ὰπ- 
πἰῆς νἱάσιυτ, 

εὐδίν τι. Οαῆαϊ. οὐπὶ Α, 1. οὐδίν 
σοὶ, 

τῶν ᾿Εφισίων ὶς σὴν χώραν. Γεοποῖ. 
Ρτοθλπῖς Μοτὸ ἐπιοπάλθαῖ: ὡς προι- 
ληλυϑόφψων σῶν σολιμίων ἐς σὴν ᾽Εφισί- 
ἀν. Θυΐα (οἰϊίοος Ποίζεβ ρυοοοδταηϊ, 
πδαὺς Ἰλετον δ άδ5, τὰποὸ ἴῃ Οατὶὰ νὸγ- 
ἔχου, ({ςδϊ, 1,13. εἴ Μεδη τ οσατηρὶ 
τσητίο ἢι 8. 17.) σθαι τἰπιογοῖ, πῸπ 
Βαθοθαῖ, ἀρολῖηο᾽ ρα!απτὶ ἰησεαοθαί, 
Ῥαϊπλετῖα8 σοηῖγα ὁπιοπαθαι Εἰχογοῖξ, 
ν. δη. ὡς σροιληλυϑότις τῶν σολιμίων 
ε τὴν ᾿Εφισίων, αϊκαίαπι ἀοίοπαϊς 
ξώρνον, 

σκοσώρξ, ἴτὰ τοέϊς οπιοηδανὶς Ρὰ]- 
ποίαν ἡναϊραῖα πὶ σχοσῦ, Βιοάδυν, 
πιϑϊοῦδι σκοσιῶες 
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ἐξηγγέλλετο μάχεαθαι “κελεύοιν". ὁ. μέντοι Τισσαφέρνης, 
τό τε Κύρειον σράτευμα" καταλογιζόμενος, ᾿ὡς ἐπολέ-. 
μήσεν αὐτοῖς, καὶ τότῳ πάντας νομίζων ὁ ὁμοίας εἶναι! τὸς 

Ἕλληνας, οὐκ ἀδύλεχς μάχεάγαμ ἀλλὰ. πέμψας πρὸς 

Δερκυλλίδαν, εἶ εἶπεν, ὅτι ἐς λόγους βέλοτο αὐτῷ. ἀφικέ- 

ὅ3α,.. “Καὶ ὁ. Δερκυλλίδας, λαβὼν τὼς. κρατίσες τὼ εἴδη 
τῶν περὶ αὐτὸν ἱππέων κφὶ ττεζῶν,. προῆλθε πρὸς. τὰς ἀγ- 

γέλες, καὶ εἶπεν". ᾿Αλλὰ. τοαρεσκευωσάμην. μὲν ἔγωγε 

μάχεοϑαι, ὡς ὁρῶτε" ἐπεὶ μένοι ἐκεῖνος βέλεται ἐς λόγως 

ἀφικέαγαι, ἐδι ἐγὼ ἀντιλέγω. ἂν. μέντοι ταῦτα δέῃ ποι-: 
ἅν, αἰφὼ [ὁμήρες. δοτέον καὶ ληπῆέον. Δόξαντα ὃ ταῦτα το 
καὶ τερανϑδέντα,. τὼ μὲν ̓ σρατεύματω ὠπῆλϑε;. τὸ. μὲν 
βαρβαρικὸν ἐ ἐς. Τράλλεις τῇ τῆς Φρυγίας, τὸ δὲ “Ἑλληνικὸν ἐσ 

Λεύκοφρυν, ΓΗ ἥν ᾿Αρτέμειδος ἱερὸν μάλα ἅγιον, ̓  λίμνη 

πλέον ἢ ςαδίς, ὑ πόψαμμος. ἀζναος, ποτίμιξ κοὴ: ἡ ϑερμαῦ 
ὕδατος. . Καὶ τότε μὲν. ταῦτα ἐπρώχϑη. - τῇ. δὲ ὑφεραία. 
ἐς τὸ ξυγκέμενον. χωρίον. ἦλϑτον, καὶ ἔδοξεν. αὐτοῖς πυϑέ- 
ὅ)αι ἀλλήλων, ἐπὶ τίσιν ἂν τὴν εἰρήνην ποιήσωιντο. ὁ μὲν 

δὴ Δερκολλίδας εἶπεν, εἰ" αὐτογόμιες ἐῴη βασιλεὺς τὰς 
Ἑλληνίδας πόλεις" δ᾽ δὲ Τισσαφέρνης κφὴ. Φαργάραζος 20 

εἶπον, ὅτι; εἰ ἐξέλϑοι τὸ “Ἑλληνικὸν εράτν μα ἐκ τῆς 

βασιλέως. χώρας, καὶ οἱ Λακεδαιμονίων ἁρμοξ α ἐκ τῶν 

πόλεων. “Ῥαῦτα ᾿ ἢ εἰπόντες ἀλλήλοις υδὸρ ἢ τς μόν τιν 

8. 18. ἐξηγγέλλετο. ΑΙά. ἐξηνγεί- 
λεέσο. πε, Οἱ, ἐξηγχείλατο. Ετηεη- 
ἀανῖι Βτοάδευβ, 

πισὰ ὁμήρους. Τὰ Α. Ὶ, Β:.]. Οαῇ. 
αἰτὰ ἰριοτραπξίεαη,, υαῆ ἢὲ 

ταῦτα πιτὰ ποιεῖν, Ιὴ 81. 1, . δα ἀϊταπη 
εἢ καί. ϑεὰ τεδϊα. Μογὰβ ὁμήρους αἱ 
Εἰοῆδτα ἱποϊιῆις. 

ϑ. το. “Φρυγίας, Τῃ Θοηβη 5 ΟΑτῖβο. 
εἴ Τγάϊα ζαογαης ΤΥΓΔ1}165. 
τρδτρὶπο 5. 1. οἵ Καρίας. 
οϊάμαρεπ. ταδὶ εθαπὶ Λυδίας. 

Λεύχοφρυν. ἴπ Μεδηάπο οᾶτηρο 
ἔαϊς ἢτα, αὐ ἱπέγα ἀοοοὶ ἵν. οἂρ. 8. Α- 

Ἰφιταγ ἰπ 
Μοτὰβ εἰ 

ρΡυά Διδεπυτα Ἰοου8 οῇ Νιοαπάγὶ 
εχ Θεογρίοίβ αν. 9. ἐδ αὐτὴ Δεύκοφρυς 
ἀγασσομένοις ἐπιμεμφὴς Ληϑαίου Μάγνη- 
σὸς ἰφ᾽ ὕδασιν εὖ ϑαλέωσα. ἀυεπι 1ο- 
οατῃ παπηο ἐΠυτγανὶε Βψορναγοί ΟἹ 
ϑύσννι όῤῥτα αἰριηὶ φιεάαν]ονὶ Ρ. 
86. ὲ ίαπα ΓϑυοορὮγγηθ. νἱάς 
Ἧς "ἱὶ γπεὶ (ὐοἐϊεξίίοη. 1) Πδνίαι. Ἅπας. 

10. 109. 
εν 20. σπονδὰς ἐποιήσαντο, Δὰ Βου 
ἔωάιβ. αυϊ' δά ρῥτίι8, [αρτα 8.1. πγ6- 
τηογδίατη, ρεγιοτα ΡυτΟΣ 488 ᾶτΓαΣ 
᾿Μοογαῖεβ Ῥαπερυτῖοο ο. 41. καὶ τοῖς 
μὲν Κισϑήνην καταλαθᾶσιν ἑκατὸν τά- 

κϑ9 
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ὡς ἐλθέ τὰ λεχϑέντα, Δεῤκυλλίδε μὲν ἐς Λά-᾿ 
μϑυυτήβι Τισσαφέρνει δὲ ἐπὶ βασιλέα. 

21 ᾿ Ὑὅτων δὲ ὦ φαδομένων ἐ ἐν τῇ ̓ Ασίᾳ ὑπὸ Δερκυλλίδα, 
“ὯΝ 4. δ᾽ Λακεδαιμόνιοι κατὼ τὸν αὐτὸν χρόνον, τϑάλαι ἐνῷ μένοι 

τοῖς ἬΛΗδΙΝ, κρὴ ὅτι ἐδϊηδ ἀν ξυμμαχίὰν πρὸς ̓ Αϑη- 
ναίεις κοφὶ ᾿Αργέϊδυς καὶ Μαντινέας, κοὴ νὰν δίκην φά- 

. σκοντὲς ὄντες καταδεδικάσθαι αὐτῶν, ἐκώλυον καὶ τοῦ ἱππικοῦ 
καὶ τῷ γυμνικξ ἀγῶνος" καὶ οὐ μόραν ταῦτ᾽ Ἰυχού ἀλλὰ κα», 

Λεχα, «αρᾶδόντος. Θηζξαίοις τὸ ἅρμα, ἐπεὶ ἐνηρύθονο 
νικῶντες, ὅτε εἰσῆλθε Λείχας φεφανώσων τὸν ἡνίοχον, 

22 βδρνγιῆταν αὐτὸν, ἄνδρα, γέρογτω, ἐξήλασαν. τότων δὲ 
ὕσερον, δ᾽ "Αγιδὸς σεμφϑέντος ϑῦσαι τῷ τῷ Δὴ κατὰ μὰν: 

τείαν τινὰ, ἐκώλυον οἱ ᾿Ἤλεῖδι, μὴ ἀγοδ εὐοϑόϑ αι γίκην 

πολέμϑ, λέγοντες, ὡς καὶ τὸ ἀρχίϊον εἴη ὅτω νόμιμίον, 
μὴ χρηφηριάζεσν αἱ τὸς “Ἕλληνας ἐῷ Ἑλλήνων πολέμω" 

23 ὅτε ἄϑυτος ἀπῆλθεν. Ἐκ τότων ὅν τσυάντων ὀργιζο- 

βϑν ἔδοξε τόϊς ἐφόροις ὸ τῇ ἐκκλησία, μάταν τρμνε δ, 

λαντα διένμμαν.. Φεηία) ΟὟ; ΟΙΑΠ6- 
-Ν ἀξ αὐδὲ ΠΟΙ ἀϊς. ἰπιόγρτοϊδίαῦ 

ἰοΓΌ ΠῚ ΓΕΒ. βεβλβ ἃ 8. 1. 
: ἐινηΣ τ τς τὸ Ἰκαὺς Ῥτονίτεν πάτγανῖς 
Ἰϊοάοτυϑ χὶν. 39... 

δ, 21, συμμαχίαν πρὸς ᾿Αϑηναΐους. 
Ουΐυ5 ἐξ οτ|5 ἑογηνυίατα μαῦρες Τὔυ- 
ὀγάϊάεϑ ν. 46. 47. 

δίκην. Ἀεϊρίοποπι Ἰαάοταπι ΟἸγπι- 
Ῥ ούα πΊ ἄγπηῖθ νἱοϊαγαπε Τποεράδοιθο- 
πἰΐ ς ἰρίξαγ ΕἸεὶ ρτεοῦος. Ἰυάογαπι 
τηυϊτατὰ ἀσογασι τα Πα πὶ τη πᾶ υὰ ΠῚ 
{6 ἀϊξίαταηις, εοίαας (ΟΠ ΠΟ 5 οὐ Ἰὰγὲ 
οετατηΐπαπι ργοῃϊ δασίαηῖ, μν ἊΝ 
υἱῆδης πιυτατ, ΤὨυογά, ν, Ὁ. 

σαῦαὶ ἤρκει, ἴῃ Οὐαὶ, οἱ οὐ ὑκ 
ἥ ψ πη οἵὲ Πιμ Π πιὰ ἱπῚῸ μὰ 

Ἰνν 8,16. μῦν τ γὰρ πρῶτο “δ 
εὐνὰς οὐ κϑι μδκδλον Ἰσυσιῶνς 
νύσϑαι, Ν ἡ καὶ γῶν κλινῶν σὺς 
“«ὔ)ας ἱπὶ γώμθο τιϑέασιν, [τετγαπὶ 
ἐϑ άδηηι δ, 17, καὶ ἐν τῷ χειμῶνι οὖ μόνον 
“κιφαλὴν καὶ σᾶμα καὶ “Ὁ κι αὐτοῖς 
ἐσκινάσϑαι, ἀλλὰ καὶ αἰ ἄκρκις ταῖς 
ἌΡΑ χω ἥξω; Σνφείαε καὶ ἐμμνσυλήδρον 
χύσιν, αὐὔΐθυν Ἰοοίδ ἄρρᾶτες οἵα - 

«πατὶ νοτθα ἀοθοτο. Ριορυίο ἥο : καὶ ἐκ 
ἤρχει ἑαῦτα μόνον. 

τιαραδόντος Α, 1, Βε, 'Οαῇ 

δόντες, ἐὶ ρμοΐξ Λεΐχας Οαῇα!, ἀν}: 
ἀθβογίουμ). Βτοάδοιβ ἐπηοπάανὶς νἱ (ἰν 
ὈΠῚ Νυϊραῖα;, Ῥαυιηϊαβ νἱ. 2. καϑῆ- 
κἂν ἰσὶ ὀνόματι τοῦ Θηδαίων “δήμε στὸ 
ἅρμα, Ῥοίξ νἱδιοτία πὶ Το μὰ8. Ποη 
ἀϊατὰ5 Πιυϊανὶς Ὑπεθαπογαπι οἢξ 
ουγγασι, [τὰ ΤὈττεχὶς εἴ ἀὰ τ ράτη οοτο- 
πᾶνίτ, πὰς τὸβ δὰ νογθογὰ νοηϊὶ, 
Τπυοσγάϊάςοβ ν. κο. Νειὴρο ἰρίο εἰἰα πὶ 
Τλοπα8. πὶ οὐρα ἐαϊτ, Νὰπι υἱὐ εἱξ 
ἀρυὰ Ἡετοάοταπι ν᾽], Ρ. 644. ἐν σοῖσιν 
ἀγῶσιν οἱ σπροιξανιφάμινοι ῥασαίζονφαι, 
τηοήςηζς Ν᾿ αἰοκεπατιο κα Ἡδτοδοίαπὶ 
1, ο. θὲ ἴἥοπὰ νἱάς δὰ Μειηοῖδῦ, 
ἰ;.2. 

8. χ. "Αγίδος, ῬἀοΓὰ5. χὶν, 17. 
μάλιγα ὅτι ΤΙαυσανίαν.--διικώχυσαν σῷ 

, ϑιῷ θῦσαι, καὶ διόφι σοῖς ᾿Ολυμπίοις 
Λακεδαιμονίους οὐκ εἴασαν ἀγωνίσασθαι, 
Ἰτάψυς ἐχογοίτα ἀσοσπν οἰἰαπι Ῥαυΐα- 
πἰαπὶ πούηΐπαι, Οαγα Χοπορμοηῖε 
κοῖς ΡῬασίαηΐας {{|, 8, 
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τός. πέμψαντες ὄν πρέσδεις ἐς Ἦλιν, εἶπον, ὅτι τοῖς 

τέλέσι τῶν Λακεδεωμονίων δίκομον δοκοίη εἶναι, ἀφιέναι 
αὐτὸς τὰς περιοικίδας πόλεις αὐτονόμες. ᾿Αποκριναμέ-, 
γων δὲ τῶν Ἠλείων, ὅτι οὐ τποοιήσειων ταῦτα" ἐπυνίδαν δὲς 
ἔχοιεν τὰς πόλεις" φρερὰν ἔφηναν οἱ ἔροροι. ἄγων δὲ 
τὸ σράτευμα λγις ἐνέξωλε διὼ ἡ ̓ Αχαΐας ἐς τὴν Ἤλέαν 
κατὼ Λάρισφον. ἄρτι δὲ τῷ σρατεύματος ἐν τῇ πολεμία 24 
“΄ 

ἀμρμεραβς Ἀν)... ὴ κοπ]ομένης τῆς χώρας, σεισμὸς ἐπ᾿ “γίγνεται, 
ὁ δὲ Λγις, δον ἡγησάμενος, ἐξελθὼν πάλιν ἐκ τῆς 

χώρας, τὸ ς᾽ βέτωμα. ἐκ δὲ τότε ἴι λοι 

πολὺ ϑρασύτεροι ἦ ἦσαν, καὶ ἢ διεπρεσζεύοντο πρὸς τὰς φέλνο, 
ὅσας δυσμενέςς ἔσας τὸς Λαωκεδιεμονίοις ἤδεσαν. Ἱεριΐ- ς ΟΙ. 95. ἔ. 

8. 23. τρίσξεις. Ὠϊοάοτιβ δέκα 
περισξευτὰς, ἰὰ8 κήρυκα, 

αὐφονόμως. Αἀάϊε Ὠιοάοτιϑ : ἔσειτα 
«τὰς δαπάνας σῷ πρὸς ᾿Αϑηναίους πολέμια 
κατὰ «ὸ ΛΚ κα αὐτοῖς μέρος ἀ ἀσπήφων, 
είησερβ Οαῇ. ἀποκρινομένων, 

πρεαε τάμῃ (δῆλ!. ἐσὶ ληΐδας. Ἐοτγία 
νοϊαϊς ἐπὼ ληΐδας: Ἑοιτηᾶ ἐσιληῖς 
οετίς ἰηαδίαια οἴ. 

ἔχοιεν. Μοιὰβ τῶν τ δ] ει; αυ80 
αὐἱϊάοεγη ἔογγηα ἴῃ τα]! οαΐα (ΟἹ επηΐβ 
οὔδξ τοἱει. ϑεά ἰπ ογαϊογὶ θὰ8 Ατιϊοὶβ 
εἴ ἱρίο Χοπορβοηΐς δἰίεγὰ ἔογπγα ἴδερβ 
ροσαγτὶξ τα ῃΐ. 

φρερὰν ἔφηναν. Ἐχ Χεπορποηίε ἴο- 
σαποηθγ δῆς τϑροεῖϊς Αὐβίάες τῃς- 
ἴοτ. [κα ἰῃεειϊ !ροπάσπλ μαῖο ἰΐεπα 
αυοὰ εἴ ᾶἃρ. Τγῆδπι οομίγα ΑἸοϊδἰαά, 
φ. 563. ἀνακαλέϊν τιώρμφιλον, ὅσι φαΐ- 
νων ἵσσον ἱ ἀπεςέρει τὴν πόλιν' 
᾿αὐυοά Ῥατηρῃϊ 5 Πὶρραγοῆ5 σοηῆὶ- 
ταϊοδ, οατὰ τ  ἰᾶτὰ δααοίζγετη. ἰἢ- 
«αἰχίῆξει, ΑἸοϊ δα άοτ ἐχ ἐῖθὰ μὰ εχο- 
τηϊθει, Ηὶς επὶπι, οσὰπὶ ἴπ ἰτῖθα ἴὰ 
ἴηΐεγ εαυϊίεβ ταὶ] τατα ἀθθετεῖ, δὰ ὁ- 
«λίτας ἰροηίε ἔμ γαῖ. Ἐγαῆγα [ἢ- 
τεγρτθίοβ ἢ, ]. τθηίδπί, Θαυοά ἴῃ [Ὅτο 
ἂς ἘἈξδρΟὉ]. Γασθάθομμομ. χὶ. 2. εἰ 
χὶϊ!. α. οὐ ἐσὶ σρατιᾶς, ἰάθη χἰἑ!.σ. εἴ 
τι, εἰ ἐσὲ φρωρᾶς᾽ ὈΪ ἱπερίε Ζειπίμ 
ἴῃ Ἱπάϊσε ἱπιογργείαϊαγ σαῆτα, Ἠεξὶς 
που [Ὠΐογργεβ Απδθαίξοβ Βα Ὲ68 δε 

Ρούαϊς ἃ ἠα ψεγγε. Νοπ 
εῆΐξξ τη Πϊεῖθα Γασοπίοςθ ρτορηυτα νὸ- 
ΤΑ ]λπ, ἄτξαο εχ ἰοοο ἀς Μαρίῆτο 
Ἑᾳαυϊξ, νἱ, 3. δὲ ἀς Ατιοα πρὶ τα ἢ- 

ΣΝ Πἶτογ οἷ ἐν ταῖς ρον 
Λάρισσον. Ἐοδὶο 1᾿τἃ ΜαΙρῸ Τιδοποὶ. 

εκ εὐπεπάδτίοῃς Ετ. Ροτεὶ ργὸ νυϊραῖο 
Λάρισσαν. ΤΑΥᾺ αὐ} ἑαὶς ΑΟἸναῖϑο, 
(εὰ δυνίυβ [Ἀγ 5, φαΐ ἀἰδβογηλπαθας 
᾿Ἀοσδαίατῃη εἰ ΕἸδάση τεβίοπομι ; δᾶ 
αυεπι τε ρίαπι ἔαϊς Μίποννεε μὰς 
σαίας, τεῆς Ῥαυΐαηία νἱϊ. Ρ. δσόφᾳ. ἃ 
Ὄγπιᾶ ἀἰϊπίταπι δά 8 4οο. ΡΙυζατ- 
σοδυ5 Ῥῃϊοροσπι. ο. 7. Αομεογυπὶ 
Ῥυρπδτη οομίτα Ε]εοβ εἰ ἠΞτοῖοΚβ τη6- 
τηογᾶξ περὶ τὸν Λάρισσον ποταμόν, Μὶ- 
ΤΟΙ δες Μογὰπὶ οπιΠῆξε, 

8. 24. πολεμίᾳ. Ῥτορτεβθπι ογαῖ 
υΐχας δὰ ΟἸγπιρίαπη εἰ ΑἹρπειτην» 
τοῖϊς Ραυΐδηϊᾶ. 
πρὸς σάς. Μᾶτξο Τεομποῖαν. ἀφ 

σάς. 

8. 25. Τεριϊόνσι, Α.1. Βτ, Οαῇ. περι- 
ὄνσι, ηυ δῆ τεϊϊᾳο δππὶ τε πΊροτα ἰτ6- 
τὰστῃ ἀυχίῆει οχεγοίταπι ΔΑρὶθ οοπίγα 
Εἰεοβ. ᾿ϑοάοτγαβ Ἔχρεάϊεϊοπὶβ ἰπ εἶα τα 
τα)εοῖς ἰπ ΟἸγτηρ δά !8 94. ΒΠΠῸΠῚ 3. 
εἰ Ὠίετησπι ἷἱπ οδυΐία ἔα ὲ ἱπηαΐζ, 
αυοπλϊπαβ ῥτοργεάδγείογ αἰτετῖαβ ἄχ 
ἐχεγοίταβ Ραυΐαπῖαβ. Ημυης επὶπῃ ἴΠ|6 
Ῥτὸ Αρίάε ποπυΐηδι. Οοπίγα Ὠοάντοϊ- 
Ἰὰ8 Τδξουπάδπη εἐχρεάϊτοηετη, 8ηη0 
αἰ) απξίατα, ἴπ απο ΟἸγταρί δα 8 8π- 
πυτη, Ρῥιϊογεπὶ πὶ ἈΠ ΠῸ ΠῚ Ρῥτίογεῖ 
οοπέετι. ψέγαπι ααοὰ (ξαυϊεαγ ὃ. 30. 
σὸ λοιπὸν καὶ τὸν ἐπιόντα χειμῶνα, 
᾿ πιδιῷ 6 ποῦο 8ΠΠ0 {ἘἸπΊοη Π 

εἰ πιαηϊξεῆο οχ ἢ. 1. Ῥαυίαηϊδ8 
1, 8, σῷ ἐφεξῆς ἔσει. Ἰρίτυγ ᾿α πιάτα 
ἐχρεαϊτίοπεπι, υἱροῖς ἔγυδτα ἰωυΐοο- 
κΆΑ 



(36 ΧΕΝΟΡΗΌΝΤΙΒ, ΠΕΙΓΕΝΙΟ. 

ὄντι δὲ τῷ ἐνιαυτῷ ̓ φαίνουδι πάλιν οἱ ἔφοροι Φρερὰν. ἐπὶ 
τὴν᾽ βιλιν" αὶ ξυνεσρατεύοντὸ τῷ ἸηνὲΝ πλὴν Βοιωτῶν 

Κορινθίων; δι τε ἄλλοι ξύμμαρμο; νὰ οἱ ̓ Αϑηναῖοι.. ἐμξα- 

λόντὸς δὲ τὸ λγιθδος δὲ Αὐλῶνος, εὐθὺς. μὲν Λεπρεᾶται, 

ἀποςάντες Τῶν Ἠλείων, προσεχώρησαν αὐτῷ" “εὐθὺς δὲ 

Μακίςιοι, ἐχόβοενοι δὶ ᾿Ἐπιταλιεῖς. δια ὐνυγοιτδὺ τὸν 
: τσοτωμὸν προδεχώρεν Λετρῖνοι, καὶ ̓ Αμφίδολοι, κρὴ ἣν 

“δ γανέϊς. Ἔκ δὲ τότε ἐλϑὼν ἐς ᾿Ολυμπίαν,᾿ ἔϑυε τῷ Δὲ 
τῷ Ὀλυμπίῳ, κωλύειν δὲ δ δεὶς ἔτι ἐπεὶρᾶτο. εϑυληλς δὲ; 

τρὸς τὸ ιὥφυ ἐπορεύετο, κόπων κρὴ κων τὴν χώραν, κοὴ 

ὑπέρπολλα μὲν κτήνη, ὑπέρπολλα δὲ ἀνδράποδα ἡλίσκετο 

"ἐκ τῆς χώρας" ὥστε ἀκἕοντες “καὶ ἄλλοι ππολλοὶ τῶν ἊΜ 

κάδων καὶ ̓Αχαιῶν. ἑκόντες ἤεσαν ξυσρατευσόμενοι, καὶ 

μετέϊχον τῆς ἁρπαγῆς. καὶ ἡ ἐγένετο αὕτη ἡ σρατείαι ὥσατερ 

27. ἐπισιτισμὸς τῇ Πελοποννήσῳ. ἐπεὶ δὲ ἀφίκετο πρὸς τὴν 

πόλιν, τῶ μὲ προώφειαι καὶ τὼ γυμνάσια, '᾿κωλὰ ὄντω, 

ἐλυμαύνετο᾽ τὴν δὲ πόλιν (ἀτείχιςος γὰρ ἦν) ἐνόμισαν 

Ῥίαπι, οπηῖῆς Ὀἱοάογιβ, οἵ τ 
πυΐς οάννο!!. 

[Ναηοίαιοπι Ἰοδεϊοπὶβ. περιόντι (ρετ- 
πέτα ΠΟἢ Ἰϊοθδῖι, ἢ νεῖ ε [οτὶρίαγα 
Ἰοοὶ Τογἀἰάοὶ ἱ. 30. μέχρις ὧ' Κορίν- 
τ πιρμόντι σῷ ϑέρει Φίέμ ψαντες ναῦς 
καὶ φρασιὰν ἱφρατοπιδιύονσο. Ἐκ “444- 
ἀ εν ς.} 

Βοιωφίων καὶ ΚΚοῤινϑίων. Ηοβϑβ εχοὶρὶς 
εἰΐαπι Οἱ οάοχιβ, 

Αὐλῶνος. Ῥαυίαηίαθ Μεῆεηϊασ, ο, 
36, ἐν δὲ Αὐλῶνι καλυμένῳ ναὸς ᾿Ασκλη- 
“αι καὶ ἄγαλμά ἔφιν Αὐλωνίμ, κατὰ σῶτο 
εὖ ποταμὸς ἡ Νίδα μιταξὺ τῆς τι Μισση- 
γίας ἤδη καὶ τῆς ᾿Ἡλάως διέξεισιν. Ἑαϊΐκ 
ἱρίτυν ὐορ ἰπ οοηἤη 5. ΜΟΙ δηΐδο οἱ 
Ἰεῶ τορίου!α ἤτα οἵ ππατίεἴπια. Ἰάοπὶ 

ἐσὰρ, 29, αἷς βανίαπι, π ἴῃ ἴγ- 
οὗ Ατοδάΐπο οὐἴαπι, καὶ ἐσιφρέψας 
αὔϑις ἀξ τὴν Μισσηνίαν ἐφίξοι ἐσὶ 
ϑαλάσσῃ Μισσήνίοις κα ̓ Ηλείοις σὴν γῆν, 
ἸῬθούοτυκς |. ο, κατ᾽ ἴφοδεν τῆε 'Λρκα- 
δίας ἱμξαλὼν ἀς τὴν Ἦλιν, οἵ ρηπηαπιὶ 
τυπῦ σππει πὶ οαρίυύσι (αἴ 1 κῆο- 
πὸπὶ πἰτ; 

ΕἸοὶ οὐ Ατοδδὸς ἢδὶ 

τηο- 

Αμγριᾶφαι, 

αἰτίαδ ν᾽ παἀϊσαθδης 1ιοργεδίαβ. Ἡΐπὸ 
Λεογρέε σῷ ᾿Ηλείων Ῥαυί πἰδ5 νἱ. ῥ. 457. 
1ῃ Ὑτιρῃγ!α ΕἸδα ἢϊοβ πιουπούαῖ ἰάθ παι. 
Ρ. 223. 317. 385. 437. οἱ 488. Μαὶε 
Ἑὰάὰ, Α.1. Βε; Οδῇ. Λαιπριᾶφαι. 
ΛΗ ορμᾶπαβ ἢ ἱπ Ανὶθιβ νου τ 40. 

σὸν ᾿Ηλεῖον Λέστρεον ἀἰχὶς ; αὶ ΤΟ Π οἰ ἃ 
τηοηφηΐ, ργορυῖο ἀἰοὶ Λέσρειον, νϑτία!ς- 
αὺς που ηἷβ σα 5 ἀῇοτιὶ Ῥιάγηναβ, 
ἀὐἀάδηβ, σὸς ὧν “λησιοχώρους Λεασφιώ- 
φὰς αὐσὺς καλδιν, ποίοἰο 40 διιξϊοτο, 
εἴ αὐδῦὶ νοῦς, ἱνορτεὶ Η τον τα ἐρτὸ- 
βἰς δηατγανὶς ΤΙιυσγάϊἀο5. ᾿ἰῦτο. ἐΐ, 
Ἐν Δἀμενάϊε. ] 

᾿Εσιταλιῖρ, [τὰ τοῦϊο Ἐτι Ῥομιὼ 
εὐπσηανὶτ νει αγα τὴ αᾳ. δὲ ΤΠ ετα- 
λιῖς, ϑίταθο τῆς Μακιξίας χωρίον Ἔπι- 
φάλιον. Πα ςτ, τηοποητὸ Μοόῖο, ἡ 

Λετρῖνοι, 1τἃ τοῦϊς Μαῦρο ἵν οἱ δι 
ΡῬΙῸ Δεσρῖνοι, ὙΊὰς Ῥαυϊιηίαηι νἱ. 22. 
εἰ ἰηίγα δὰ 8. 10. αἱ οτἰαπι ἀς Μᾶι- 
καποπῆθυβ οἵ, 

8. γχύ, ἐκ δὲ σύτν, Οα(ξ, οὐτὰ 7 ηϊ, 
-οπλίῆι δέ, 

φρατεοία, ἴτὰ τεξὶς 1 οοὴ.. ῥγῸ φρωσιά, 
8, 7. ἀσείχιτος, Ἰοηβο αἰτον 110. 



αὐτὸν μὴ βέλεοδ αι, μῶλλον, ἢ μὴ ἡ δύνασθαι ἑλεῖν, Δηφ- 
θθο δὲ τῆς χώρας, κϑὴ. ἔσης τῆς ςρατιῶς «σερὶ Κυλλήνην, « 
βλόμενοι οἱ πρὶ Ἐενίαν τὸ Λεγῤμανον μεδίμνῳ. ἀπομετρή-. 

σαάδαι. παρὰ τῷ πατρὸς. ἀργύριον,---------δὲ αὐτῶν ἡἠτρολρρν 
ρῆσαι τοῖς Λαμεδαιμεονίοιρτττ-τττ- ἐκπεσόντες εξ οἰκίας ξίφη 
ἔχοντες σφάγαςς τοιξσι, καὶ ἄλλες τέ τινὰς ἀποκτείνεσι, 
Κρὴ. ὅμοιόν. τινῷ ᾿Θρασυδαίῳ ἀποκτείναντες, τῷ τοῦ δίμου.. 

τροσάτη, ᾧοντο Θρασυδαῖον ὁ "ἀπεκτονένάμ.. ῷδε ὁ μὲν δὴ- 
Ο μος. τωτελῶς 'Ἀατηϑυμῃσε, κρὴ ̓ἀσυχίαβ, εἶχεν :οἱ δὲ 28 
σφαγεῖς, πάντ᾽. οᾧοντο:. πεπραγμένα εἶναι». κοῦ. δὲ- ὸμυχνῷτ 

μονες αὐτοις ἀζεφέρωτι τῶ ὅπλα, ἐς. τὴν. ἀγοράν. ὁ δὲ 
Θρασυδαῖος ἔ ἔτε καϑεύδων ἐτύγχανεν, ὅπερ ἐμεϑύαϑη.. ὡς 
δὲ ἤοϑετο. ὁ. δῆμος, ὅτι οὐ τέθνηκεν ὁ: Θρασυδαῖος, τερι- 
ἐπλήκϑη, ἡ. οἰκίᾳ ἔνθεν. ῥμιηρα ὥσπερ ὑπὸ ἐσμξ. δραλναθ 
υὐλαντλδλννῈ" λο ΣΥΝ πού τον 

ἄοιας κῖν. 17. “κοί δαδδὲ, αν, 
δϑυχίΐο ΕἸεἰ5 ἀαλει θυῖθοε Ἰοζᾶ οἶτοᾶ 

ἃ τταδίάογαης Ε]εῖ. ΝΙΝ ΔῸΣ 
86 οὕτῃ ορρυβηάτγοῖ τὸχ [λοθάβοτηο- 

πίογατγῃ, Γ᾽ το ἐγατηρθηῖες ἘΤοὶ συγ 
ΖΞ ΕΟ} 15 1 οδάἀξοτηοηΐόβ. 30. οοοϊάηξ ; 
ἀϊδααε ΓΟ ατα ορρυρπαιίοῆς αἰοοῆηι 
εἰ τορίοπθηι ναίξανίτ, φαδτησύδτη {- 
Ὀτγάτη, το χ. φίεγαπι ΘΠ δ ἢ. δὰ 
Ῥιοάογασαι νει πὶ ἀτείχιςος ἢ: }. νέγ- 
ἄδτα αθει: "παία δπΐτ πω α ἐγαΐ Σ 
αυοπίδηῃ ἰῃμἔτα ἀἰσαῖαγ σὸ σεῖχος πτρι- 
ελεῖν. Ετ Ραυΐηϊαθ ΕἸ6ο5, αἰτ, σοδδῖοβ 
Δα Ηδ καπαῤῥίψαι τῷ ἄφεος τὸ τεῖχος. 
Μέγα ΕἸεὶ, ἀσυλίᾳ, οοποεῖα Πυραυΐ- 
ας δῦ οπγηϊ θυ Οτεεοῖβ, ἐπα ϑηταγ, 
εἴ ἰρῆ ΕἸοὶ ἀϊοσπταν ἐρῖξ ἱ ἱερὸν βίον'ἃ 
Ῥοϊγθίο ἵν. 24. υχὰς ἀμπι, οτεῖβ ἰοῦ 
605 αἰ] 115, ἐς Ατοδάος ἀς αἤοης εἰ 
ϑρτο Ρίίαις πὰ ἀσυλίας 5. τΔοῖτ] 
ἈΙΏΪοτης. Ὑιτᾶπὶ σηϊτὶ ΡῈ τογμἃ5 
δεπετατίοηξβ ἴῃ ἃργὶα ἀδρείδηῖ, πδῸ 
᾿ἀπασδΠ) ὑτθδτα ΕἸ νἱάδίαης, Εδρῖο 
«Ἐἢ ἀδετίᾶῖε δὲ Πουηϊπ Ρεουάυτηαὰθ 
«ταυϊτταἀϊης βογοῦθας, Ἰρίταγ εχ εἰίασα 
ῬΒΠΙρΡραΒ ἰηρεητοπι ρτγοράδτα οο]ἰορὶς 

- ΕΔ} δ, απ ἐπ ἀργαπν. ΕἸδατη ἰγγαπι- 
ὑΡέγοῖ, παύγᾶητε, Ροϊγθῖο, Εοάδτι ἀσυ- 
᾿λίας ατο- ρτορίδε Ἀροϊ!ίπουι, Πο]ὰ5 
- ΟἸἵπν ἔγαθθατατ, οἱ επιροτίαπι ἰδὶ ἔγε- 
ας Ππλαπλ. δας ἀῃτς Μοπορμᾶ.- 

- ἴλπλα ἢ 

ἰδ ΟΣ ΨΌΣ Αἰ φο δου νὴ 

εἰ 6 ΠῚ, Μηιμτϊδατῖς ἀυσοῦι, δος ἴδίτας 
ΡΜ ἰτοτ ἀτείχισος οταῖ, διέϊοτε Ρδὰ- 

. Ῥ. δον Ῥαίαηϊδο ἀαδίοτίτας 
Πδοὸ ἰῃ τὸ πυϊϊα εξ ; 15 δαῖτ Χεπο- 
ΡῬΒοηΐετηῃ Ἔχίοτι ρῆϊς, εἰ σὸ σξέχος τηᾶϊα 
ἰητογρτγείδειβ  εὔΐδ νἱἀδεογ ἐς τηῦτο 
ὉΓγΡ18, Οὐπίγα «τὸ σεῖχος τη νἹάεταγ 
εὔἶϊε σατο! τι, στὸ Τεῖχος ἀρρεϊ!διοση, 
ἴῃ δάϊτιι τΌΎΓεα τα. Πιυπι, 
Ἶυχία Αταχύτη; ἀδ' φῦ ἴδδρε Εἰεὶ 
οὐπῃ Ὀυτηδοῖβ αν θαμον τὐδάφηϊς 
ῬοΙγθὶο ἱ ἵν. 6ο. εἰ 83." ̓ 

τὸν λεγόμεενον-τ σ΄ ϑοϊμβάνίοο 
“σὸ προ ρισα, μεδν ὩΝ Κὕδη - δά 
Ῥαυϊαηίαμι ἱ |, 8, Ατιοα] τὴ σὰ ἀπὲδ 
παρὰ ἰηΐεγαϊς [δοηο]. Ῥτεδίεγεδ ἃηῖς 
δὲ αὐτῶν Ἰητογίεγεπάυπα πόλιν ἀξ σοὺς 
᾿Ἠλείως, τεδὶε τηοπϑηϊς Γεοποῖᾶν. Ως 
-Χεηΐα ἢς Ραυΐδηΐδ5 : Ξενίας» ἀνὴρ ᾽Ἢ- 
λεῖος, ΓΑγιδι σε ἰδίᾳ ξένος, καὶ Λακεδαιμο- 
'νίων φοῦ κοίνα πρόξενος, ἐπανέση σῷ δήμῳ 
σὺν «οῖς τὰ χρήματα ἔχεσι.. 

Θρασυδαίῳ. Ῥανίδη δ : πρίν τε ἀ- 
εφῖχϑαι ἸΑγιν καὶ τὸν τρατόν σῷιν ἀμύνον- 
- σᾶς Θ, 

-λείων δήμου, μάχη Ἐζενίαν καὶ ποὺς σὺν 
;» προιξηκὼς σότε τῷ Ἠ- 

αὐτῷ κρατή σας ἐξέξαλεν ἐκ «ἧς πόλεως. 
-ΡΙατδτο μὰ ἴῃ νἱτὰ Πγῆϑο Ρ. 323. Θρα- 
-σύλαιον Ἐλευτη ποπηϊπαῖ, ἃ ΄υο [γῆς 
εἤαοτας πχαταδίις ἄσο ἰαἸεπία. 
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20ὁ ἡγεμῶν. ἐπειδὴ δὲ ἡγέϊτο ὁ Θρασυδαῖος, ἀνωλαξὼν τὸν 

δῆμον, γενομένης μάχης ἐκράτησεν ὁ δῆμος. ἐξέπεσον δὲ 

τρὸς τὲς Λακεδοομονίες οἱ ἐγχειρήσαντες ταῖς σφωγεῶς. 
Ἐπὲ δὲ αὖ ὁ Λγις ἀπιὼν διέξη πάλιν τὸν ᾿Αλφεῶὼν, 
φρερὲς καταλιπὼν ἐν ᾿Ἐπιταλίῳ, πλησίον τῷ ᾿Αλφειξ, 

κοὴ Λύσιππον ὡρμοςὴν, καὶ τὸς ἐξ "Ηλιδὸς φυγάδας, τὸ 

30 μὲν φράτευμια διηκεν, αὐτὸς δὲ οἴκαδε ἀπῆλθε. καὶ τὸ 

μὲν λοιπὸν Θέρος αὶ Ὁ ἐπιόντω χειμιῶνω ὑπὸ τῷ Λυσίππε 
Ν " 

ΧϑῚ τῶν ταερὶ αὐτὸν ἐφέρετο ναὶ ἥγετο ἡ τῶν ᾿Ηλέων χώρα. 
ΟΙ. 95. ξ. τῷ δ ἐπιόντος ϑέρες τοέμυψψας Θρασυδαζος ἐς Λακεδαί- 

μονῶ ζυνεχώρησε, σφῶς τε τὸ τεέϊχος τοεριελέν, κφὴ Κυλ- 
λήνην κοὴ τὰς Τριφυλίδας πόλεις ἀφεῖναι, Φρίξαν, καὴ 
Ἐπιτάλιον, καὴ Λεπρίναν, καὶ ᾿Αμφιδόλες, κοὴ Μαργα- 

“ Ἂ λ ; ΡΟ ΑΒὰ δὰ ͵ Ν ͵ Ν 
γειφ᾽ “ρὸς δὲ τοιυυτορίς, Ἀφ Ἀκρωρίδε, Κϑὴ Λασίωνω, τὸν 

ὑπ᾽ ᾿Αρκάδων ἀντιλεγόμενον. "Ἤπειον μέντοι, τὴν μεταξὺ 
πόλιν Ἡραίας καὶ Μακίξου, ἠξίεν οἱ Ἠλεῖοι ἔχειν" πρία- 
αι γὰρ ἔφασαν τὴν χώραν ἅπασαν τηωρὰ τῶν τότε 

8. 20. δίθη «ἄλιν. Οπῆαϊ. οτϊδὲ 

πάλιν, εἴ Γαροξευτα ἕαὶς οτἰᾶ πὶ μεομ- 
εἰανίο. 

Αὐαιαπον. Ῥαυίαμῃίδο Λυσίφρατον, 
ἀσῆλϑε. Ἰθϊοάοτυ5 κὶν. 1). ἤδη δὲ 

τῷ χειμῶνος συνεγγίζοντος κατὰ μὲν σὴν 
Ἦλιν ἐσείχισε Φ ὅρια καὶ "τὴν ἱκανὴν ἐν 
αὐτοῖς ἀίδιον πϑίρς αὐπὸρ δὲ μιτὰ 
»ἣς ὑπολοίαιυ φρατιῶς ἐν Δύμῃ τσαριχεί- 

8. 30. Κυλλήνην, Ναναϊε Ε]εοτατη, 
Ἰθιοάοσχιθ κίν. 39, δά αἷς, ΕἸεοβ οἰἰατα 
"νὰς σριήρεις δῶναι Λακιδαιμονίοις. Ῥαυϊὸ 
Θηϊοα σφᾶς ταίοτίρη, ᾿αῦθεηις Τεοη- 
οἷαν, οἱ Τὶ ἴδας ὧν Τριφυλλίδας. 
ἃ Τῇ δ κανοῦ ἃ δΙο, ἀϊδιααι 
ΤηρΡγ  Ἕαταν αἷς ῬΟΙγ θ᾽ ἱν, 77. απ 
ἰαίεν γάτα οἱ Μοεῆεηίονγυτν γορὶο- 
“πόπὶ νου τῆᾶτο Εἰ δγουπι εἴ ἰη οου- 
“Πηϊία Ατοιν δὲ νογίαβ δἰ θοτηυτα οοοα- 
“ἀπ, αὐϑεβ οοπίίμοεγο ϑατηίουπι, 1.6 - 
ἘΝ Τυραῦσαν, Ῥγγβου, ἈΠ ρίου, 
; ἃ, ιν" πηρκίυ πὶ οἱ ΡΉ τ κᾶπι, δαΐ- 

υς ποῦ τα Ἰοηβοὸ αϑθίης τοπιροῖς 
Ἰσον ἤδί Γασ εοίηδε, ες πιὰ! ΑἸΐρς- 

τα, Ατοαδίδε οἱ Μοραίοροι ατιπθα- 

απ, δοαυϊῆν δε, ἰνγάππο Πυγάϊαας 
Ροϊᾶπο οριϊοηοτη ἢ} 15. ἀαηῖς, 

ΧΕπορμοηιὶβ ᾿Ἡπιμον, ααδιῃ Γου ρα» 
τἂπῇ ῥγεοίογὶ ὙἾ ἘΠ Ὸ πρ; δὰ Ποάογαπα 
χὶν, 17. ἰῃ Ροϊγθῖο οἷ Αὔσινον, ᾿Εσποιὰν 
οἰ Αἰσιόν, Ῥοϊγθῖιθ. Ῥϑυ]ο ρος οὐπὶ 
το αἷϑ ποταΐ αὶ Αἰσιὸν ἐς ᾽Εσισάλιον, 
αὶ Εἰ Ὀτ] 411} ᾽Ὲ σποιόν, 
δ πα λυ Οὐπι {ἀργὰ ἔ, 2.5. Ρ..136. 

ψυ]ραϊαπὶ Λεσρῖνο, σογγοδϊαπι μοτὶς ἰπ 
"Αὐτρῖνοιγ ἀο σθαι οἰἰαπα ἢ, 1, τοβίτυὶ 
Λυτρίναν, οἵἷἢ οχ ποὺ ποπλίηο βου ἀο- 
θοθας Λεσριναῖοιγ, Ὡς ΔΛισρῖνω, Εν 
“αάδειάϊε. 

᾿Αμφιδόλουρ, ϑίγαδο ν]ϊ], Ρ. 5.37. αἱ 
νῦν Μαργάλαι «ἣς ᾿Αμφιπόλεως, υὐὶ 
ϑιερθαηυβ ΒγΖ. οἰϊπι Ἰερὶς Μαργαῖαι, 
Ῥγρίοτοα ᾿Αμφιδολίας τοῦϊο οὐηδηάδι 
ΝΥ εὔει!ηρ δὰ ἱοάογαπι ἰΐ, Ρ. ὅ3. 
Ῥϊοάοτυ8 Μάργανα δρρεϊανὶς χν, 
77: 

ἀντιλεγόμενον, Οοοιγονοτῆδ ἐς 1.8- 
ἤοηο ἰπίον ΕἸοοα οἱ Ατοδάοβ τοογαάοΐς 
ἴωρε. Νὶάς ἰηΐτα νἱῖ. 4. εἰ Ῥοϊγθίυαι 
ἦν, 74, Ἐοδὶρ ἐρίταν Ἰεόποῖαν, νυϊμὰν 
Δαμὶ λεγόμενον οἰἴρςοηάανίτ, 
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ἐχόντων τὴν τόλιν τριάκοντα τωλάντων, καὶ τὸ ἀργύριον 

δεδωκέναι. 
τερον εἶναι, βίῳ πριαμένες, ἢ Ἶ βίᾳ ἀφελομένως, παρὰ ἕ 
ἡ πόνων λαμθάνειν,. ἀφηνὰ" καὶ ταύτην ἡνάγλανῶ" τὸ 

μέντοι τροεςάναι τὸ Διὸς τῇ Ὀλυμπίου ἱερξ, καίπερ οὐκ 

ἀρχρίε ᾿Ηλείοις ὄντος, οὐκ ἀπήλασαν αὐτός" νομίζοντες, 
τὸς ἀν)ιποιεμένες 
τάτων δὲ ξυγχωρηϑέντων, εἰρήνη τε γίγνεται καὶ ξυμμαχία 
Ἠλάων πρὸς Λακεδωμμονίες. »ὶ ὅτω μὲν δὴ ὁ Λακεδαι- 

μιονίων καὶ Ἠλείων τόλεμος ἔληξε. 

ἀρδιδιουανονυλι 
ΜΕΤΑ δὲ τϑτο Αγις, ἀφικόμενος ἐς Δελφὸς, κφὴ τὴν 

δεκάτην ἀποϑύσας, πάλιν ἀπιὼν, ἔκαμεν ἐν Ἡραίω, 

γέρων ἤδη ὧν, ἢ ἀπηνέχϑη μὲν ἐς Λακεδοάμονα ἔτι ὦν, 

ἐκέ; δὲ τωχὺ ἐτελεύτησε" κοὴ ἔτυχε σεμνοτέρας ἢ κατὼ 
ἄνθρωπον ταφῆς. ἐπεὶ ὃ, ὡς εἰώϑεσαν, αἱ ἡμέραι παρὶ 
πον καὶ ἔδει βασιλέα καϑίςαοθαι, ἀντέλεγον περὶ 

βασιλείας Λεωτυχίδης, υἱὸς φάσκων "Αγιδὸς εἶναι, ᾿Αγη- 

σίλωος δὲ ἀδελφός. Ἑἰπόντος δὲ τῷ Λεωτυχίδε" ἀλλ᾽ ὁ2 

- 31. τοροεφάναι. ῬΙΘΕΗ͂Σ [Δοτς αι Ἡραίᾳ, Τθὶ τεδῖθυς δἀνοςδεῖβ 

οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι, γνόντες, μηδὲν δικαι- 81 

εἶναι, κα ἔχ ἱκανὸς προεςάναι. 

οὐὐτονίει  ονῖβ εἰ Ἰαἀϊ8. 
καίπερ οὖκ ἀρχαίᾳ, ΟἸγπιρίδὰς δο. 

ἀυοθυ5 ΕἸεῖς ἡ! υ5 ργροάϊαπι ᾿ὰ- 
ἀογατη ρογ στα δ, ἐχ Ραυΐδηΐα 
ν..9. ἀπποίανίτ Μοτα5. 

γοίροίωμένες, πὶ ΡΙΔῖδ6, αἱ ΠῚ 
Ῥτρπάϊατα Ἰπἀογαπι νἱπάϊσατε σοπᾶ- 
Ῥαπίατ, εἴ Ατοδάεβ, Ἐχογηρί πὶ ἐχ- 
ἐν ποτ ΥἱΪ. 4..ὄ Τεβαίυν εἰ Ῥαυΐαηϊαθ 

τὰς. Αἴ Ιάέξπι ἀς ΕἸεῖβ ἀϊΐετίς 
τς της ἴὰ5, αὐ ἴαρτα ἀοοὰϊ. [Ιρὶ- 

τὰ ἔοτῖε ἂς οσηπίθυ5, ἘΠεὶς, Ριατὶς εἰ 
“Ἀτοδάϊθυβ ἱπιε}}ρ θη άατι νοσαθα]α τα 
χωρίξας, αἱ Ἀρὶβ ἀἰσαταγ ΕἸ]οἰβ 7.5 1]- 
Ἰαὰ σοπβτπηδῆξ, φυοά Θεπλ}}} ῬΙ[ατοα 
εἰ Ἄτοδᾶος πὸῃ ἃρίϊογεβ ἐβξεης δὰ 
Ῥιβοπαάϊυτη ἰπάογατη ΟἸ τη ρΡΙ σογΌ τη, 
αὔᾶπι ΕἸεὶ. 

ὑνεεμε μα διατὶ ἀρπονῖς Ταυπὶ 
δΠδ, οὐαίαας τεὶ ἰεῆες, Ατοαάθϑ, ἀδ- 
ἴπᾶς Ταοθάξεπηοηδτη νεποόταης, Ῥαὰ- 
ΤαπἰᾶΒ ἱ 1}. 8. Ὁ. 224. 

ἢ κατὶ ἄνϑρωπον. 0. ]Πσεξ ξ τερεϑ 
Ὀππ65. γιάς ἀς Βερυθ]. [λροά. χν. 
9. 

ὡς εἰώϑεσαν. Ἰπερίατλ Ποσ τὶ 
νἱάδίαγ. Ὑιάδιατ σογτὰ5. ἀΐδγαπι πὰ- 
ΤΟΙ ἃ τηοτίς ταρῖβ ἀεβηϊταβ ἔα 8, 
ἱπῖγα ἀαετα πον τὰχ εἰ!ρὶ εἰ οοπ- 
ταῦ ἀεθεθαϊ, ΒυΐρῖοοΥ Ἰρίταν Ἰέροη- 
ἄυσπι ὅσαι εἰώϑεσαν ἡ 

ἀντέλεγον. ἵ,. εἰ 8ι. εὐϊάετγυηῖ μος 
ῬΙῸ ναυϊραίο ἀντέλεγεν. Πάετη δηΐὲ 
ἀδελφὸς ροίατη νυΐρο ἦν οπιϊεγαπε, 
Ῥγβοίθγεα οοηοϊ πηϊϊαβ οσδίοηῖς ροῆα- 
ἴατε τῦϊῃὶ νυἱάοτυτ, Λεωτυχίδης μὲν Ἂς 
Ἰεξαπιυβ. 

-«-«: 



ἮΝ 
495. ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒ᾽ ΗΕ ΙΕΝΙΟ. 
νόμος, ὦ ̓Αγησίλαε, οὐκ ἀδελφὸν; ἀλλ᾽ υἱὸν βασιλέως: 

«βασιλεύειν. κελεύει" εἰ δὲ υἱὸς ὧν μὴ τυγχάνοι, ὁ ἀδελφὺς, 

. βασιλεύει Ἐμὲ, ὃν δέοι, ἔζη, ὁ ̓Αγησίλαος. Πῶς,. ἀμ. ' 
γε ὄντος ; Ὅτι, ὗ ὅντινώ κωλεέϊς πατέρα, ς οὐκ ἔφη σε εἶναι. 

ἑαυτῶ. ᾿Αλὰ ἡ πολὺ κάλλιον ἐκείν εἰδύϊα. “Μήτηρ καὶ νῦν. 

ἔτι Φησίν. ̓ ᾿Αλν΄ ὁ Ποτειδᾶν. ὡς μώλω σεῦ. Ὁ ψευδομένω. 
κατεμάγυξεν;:. ἐκ τὲ ̓ϑαλάμε ἐξελάσας. σεισμῷ, “ἐς «τὸ. 
φανερὸν 1 τὸν σὸν πατέρα... φαμμαφειμες, ταῦτ᾽ αὑτῷ καὶ ὁ. 

ἀληϑέ ἔπατος λεγόμενος. χρόνος. εἶναι. ἀφ᾽ ὃ γάρ τρράονν' 
γε, καὶ οὐκ ἐφάνη, ἐν τῷ. ἰρλάμφι. δεκάτῳ, μηνὶ ἐγένου. 

ς Οἱ μὲν τοιαῦτ᾽ ἔλεγον. Διοπεϑης ὃ ὃ» μάλα. χρησμολόγος 

ἀνὴς, Λεωτυχίδῃ ζυναγορεύων᾽ ἐἶπέν, ὡς καὶ ᾿Απόλλωνος 

Δ ὙΝ ο εὐιφκα να; ΑΥ ἀνυνᾶ: κ᾿ ἌΝ 

τϑ.. 2. ὧν μὴ συγχάνοι. ἴῃ Αν ἘΒεο. αν: Μογαβ. θυ ὟΝ 
β,8]. ὧν οπιίτείτατ. ̓  Θεαιοητα νἱγὶ ἔφυγε. Ἁ. ἔφυ σι. “απ ἰφυσι δ: 

ἀοξὶϊ. νατὶς τεπιαταπεν τς Ρογξαβ 85... 88]. ἔφησε; ᾿“Βιποπάανῖε 
Τηεηάδθαι: φσυγχώνοι ᾧ βασιλεύοι, καὶ ὁ 

ἀδελφός ---- 
ἀϊε ομι 5 νογθῖς καὶ εἶ τε! Ιφαᾶ: τυγ- 

Ἐμὲ ἂν ἄν δέοι. Οαβα]ο οἀἷε 

εἰ ἐκ ἀπῖς ἐφάνη τι ἣν ϑαάϊαϊι. ψτ 
δικώσῳ, μηϑίς . ΡΙαιατοιαϑ “1, ος, ἀπὶ 

᾿ ἐκείνω δὲ σλίον ἢ δέκα μηνῶν διελθόντων 
ἄνοι; ὁ ἀδεὸ φὸς βασιλεύει" ἐμὴ ἂν᾿ δέοι," 5 γενίσϑαιν. ᾿Ιάοπν. ἴῃ .Α]οϊδίαάθ᾽ ον. 23. 

ποῖαν. εἰΐατυ ἰΐᾷ ρίαης οπηεηάᾶ- 
αι; πῆ: 
ἱπιαξϊα τοὶ παυεθᾶξ, 
Ἰερεῦᾶς : καὶ ἰδὲ, Ἵ 
δίοι, ἔφη : οἱ ἀείπάς μεθα ὁ ᾿Αγησί- 

ὁ λαοί μοί ἔφη ἀφ ῖδι," Ἑηὶ 
ποπ δα], (δα υοΥ 9. Μοτὶ εἰηοηάδ- 
τἰοηςπὶ τορτοῦθδι βτατηπηδιῖσα, [τὰ 6- 
πὶ νοΥθᾺ ὁ ἄδεθς ΠΝ Ἀδρδι νυ 
ποδίαμιυτ, Ῥεῖ νον δἰ πὶ ὁ 
χιλεύοι βασιλεύειν ἀκ ἀδελφόν, βλαιψ Ἐν 
οτοῖ (δημὶ σὸν χθές: γυϊκαιαι Ἰςδιῖο 
Ὠξοό [υἱέ : συγχάνοι, ὁ ἀδελφός. Καὶ ᾧ αὶ 
βασιλεύω, ἐμὴ ἄν δίοι, ἔφη ὁ "Αγησ.". 

ἀλλ᾽ “ὁ ΤΙιφτοιδάν, αἸραίαμι, μὰ] ν 
Ἰοοῖ᾽ μκυκσχυμξ ων ἑπσόφι δ' ἂν ὡς 
σοι ψιευδομένῳ καῆιμήνυσιν ρτίτηι ὩΣ 
οἰανὶυς εάν ΜετΉ ἰηἤΠίϊοις γῆι τὶ 
Ἰορὶ ῬΙμιαγομ αὶ ἴπ. Α ΡΘΗ͂], ς, 3, αδὶ οχ 
ἢ, Ἰ, τοΐετι : φὸν Πυσμδῶνα καταμαρτυ- 
εἶσαι τοῦ ῦ Διωτυχίδου φὴν νοϑεἶαν, ἡκῖα- 
λόντα σισμῷ τοῦ θαλάμου τὸν ἤΛγιν, 
Ἑογιηδον ἀοτίσατη, Τιοοηο αν} οὔηθη- 
«πεἰοιὶ αὐ άϊε ΝΙοκοπαίν ἴῃ Τιλιηο, 
Ἑωηρίά, λοι, Μοιὰν οἰΐαπι τῷ ϑαλά- 
ἵμῳ Ἰοβοτο πια]οθαῖ, 
, φυμμαρφτυφδι, Ι͂η Ἰ,, Βι, συνιμάρτυ- 
ὅσσον Ψαυϊραια πη δυνεμαρτύροι οιηςἢ- 

Μοτὰβ ἀεπίαας, 
ἢ Ῥεϊ!εχὶτ ΑἸοϊοἰαδεα," 

ἰάοτα ἐπεστο, τὰτι ἸΏ κε’ 

τοῦ ρίαης ἢὺ Ὡαιγᾶῖ, Δ β5 Τὸ ουτα, 
φαοᾶ: ροβτοηια: ἐμὲ" ἂν δέοι οἱ Ἔχεγοίκα τἀθεῖαι Πβοεἀθουηθης, ς ΠΛ), 

ἀχοοῦλ Τἰπηθοαπι ἰὴ δαηογοτη Γαστα 
ἐταν τὰ δαστὰ ἐο 

οοηραπηθοτοῖ, οἱ Βιίαπι οχ ὁ0 βεηὶ- 
τρία ΑἸοϊοια ἄδυτα τος 

τϊπᾶτγοι, ΓΟτ]8 ἀατοτη [δον 68 8ὰ- 
ἀἴοῦαι - Αρὶβ ροιὲ τεάϊτα τι δά αἸτογί πὶ 

ἡ 15. ἀοίαταπα ΠῸΪ (μο.16 οτράϊαϊε : 
αίφευσι δὲ σῷ ΧΑΝη κα μάλιφαν ζΩ ΄' 
γενομένου, ΡΝ τῷ ϑαλάμν 
παρὰ ἑὰν κα απ λκορι 
ὑὀκίτι. φυγὴ: ᾿ ἀττην, ἐ γενόμενον 
σὸν Λιωσυχίδην, ὑμίλεμα ̓  αὐτοῦ. ̓π 
γιγονίναι., Εχ ἦμιο ἴοοο ἀπμδρεὶ, Ἀν 
σὸν σὸν πατίρα, εὔϊἘ οχ δ δ οθο μα 
τυοδίάο ἀϊδιυτη » ἀοϊ πᾶς, νοοῦσα, 
σῳ μηνὶ νἱχ δ (αν, [οά, ἐρρεημα 
σλίον, Ἰλεσοπὶ οηἰπὶ τηθηΐο8 ᾿ἀπᾶγος 
ἃ οοποοριίους αἀ παι ν ταΐδυι. πα Πιδ- 
ταϊγατι νοίοτοϑ, 8ὶ ἰρίταν ἀθοίμιο πῆςῃ- 
ἴφῳ Ῥοίξαυατη αὐτὶ ἀχόγο τοὶ ΠδΌυ- 
ὁπ Δ ῖβ οἵ ὁχ τπαϊαπιο, ΚΑΟΝΝ ἴογ- 
τἰταβ. πηοία τοῦτο, πδίὰβ [αἰ δι ΠἸΪὰ 8, 
αιοπιοῦο ροιυϊῆξι τοδὶς ἀτραπηοηίο, 
ἃ τοπηροτίβ Γραιίο βοζίτο, αἵἱ, ἃά οου- 
Υἱπορπάμηι δἀαλιοε! αχόγοι ἢ 
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χρησμὸς “εἴη, φυλάξαϑϑαι τὴν ἀγυδρ βασιλείαν. Λύ- 

σανδόος δὲ πξὸς “αὐτὸν ὑπὸρ ̓Αγησιλάν, ἀντῶπεν, ὡς οὖκ. 
οἴοιτο, Τὸν Θεὸν τῶτο κελεύειν φυλάξασθαι, "μὴ Ἀν κὸν Ἴ:-: ἜΡΕ α 

πΊωίσας τὶς χωλεύση, ἀδλὼ μᾶλλον, μὴ ὡκ ὧν τῷ γένες 

βασιλεύση.. παντάπασι γὰρ ἂν χωλὴν εἶγαι τὴν βασι- 

λείαν, ὁπότε μὴ ἀφ᾽ Ἡρακλέους τῆς πόλεως ἡγάντο. 
Τοιαῦτα δὲ ἀκόσασα ἦ πόλις ἀϊιφοτέρων, ᾿Αγησίλαον 4 

ἑἵλοντο βασιλέα. 

Οὔπω δι ἐνιαυτὸν ὄντος ἐν τῇ βασιλεία ᾿Αγησιλάξ, 

ύοντος αὐτῷ τῶν τραγμϑῶν τινὼ ϑυσιῶν ὑπὲρ τῆς τό- 
λέως, εἶπεν ὁ μάντις," ὅτι ἐπιξδελήν τινω τῶν δεινοτάτων 

Φαίνοιε οἱ Θεῖ ἐπεὶ δὲ πάλιν ἔϑυσεν, ἔτι δεινότερα ἔφη 
τὼ ἱερὼ φαίνεοϑ᾽α). “τὸ τρίτον ἤδη ϑύοντος, εἶπεν" ὦ ̓ Αγη- 
σίλαε, ὥσπερ εἰ ἐν αὐτοῖς εἴημεν τοῖς πολεμίοις, ὅτω σή- 

μαΐνεται. ἐκ δὲ τότο ϑύοντες καὶ τοῖς ἀποτροπαίοις καὴ 
τόις σωτῆρσι,. κοὴ μόλις καλλιερήσαντερ, ἐπαύσαντο. 

Ληγέσης δὲ τῆς ϑυσίας, ἐντὸς τοένϑ᾽ ἡμερῶν καταγορεύει 5 

τὶς πρὸς τὼς ἐφόρες ἐπιδελὴν, ᾿ τ ἀρχηγὸν τῷ πράγμα- 
τος Κινάδωνα. ὅτος δὲ ἡ ἥν δ. τὸ εἶδος νεανίσκος (καλὸς), 

καὶ τὴν ψυχὴν εὖ εὔρωξος, οὐ μέντοι τῶν ὁμιδίων. ἘΠ Ὴν 

χρησμός. ΟΥΔΟῸΪ γεῖδα Ρο- 
τὰς ἐν θὲ γύρη ἰπ Αβθῇ!. 3. υγίαπατ, 
21. οἵ Ῥαυίμηΐαϑ ̓ἰϊ. 8, 

τοροσααίσας. Ῥ]αἴατομα5. Αβεῇ!. 
προσπαίσας σὸν πόδα βασιλεύει. ἴῃ δ. 4. 

Ρτοδᾶπέ. ΤΠ Υἱ. Ζ, ἤδος βαθεῖ : 
Αὰ ρμοδβτεπιὰπη δαϊυδγαπι, τηοὶῖς 
οὐδ ᾿ποεα τεραπὰ, αὐδηπτ ἰστηρεοτῖο 
ταβηὰπι οἰαπαϊοδγα. 

ἔϑυσεν. Μοτὰβ επιεπάδθας 
1 γίδπατγο : οὐ γὰρ ἄν προσ παίσας τις 
ἄρχη Λακεδαιμονίων. 

, φῆς πόλεως ἡγοῖντο. ἴῃ Τα πιδα εἴ : 
ἠγοῖσο. Ἰρίτατ Οαῆαϊὶ. εὐϊαϊς: τί τῆς 
πόλεως ἡγοῖτο. Νοϊαὶξ ἤης ἀπθὶο τίς 
τῆς πόλεως ἡγοῖτο. Θαξο Ἰοξιϊο ἀπίος 
νέγα τὶ νἱάδιατ. ἴῃ ποις Μοτὶ εχ- 
Ρτεβαπι νἱάεο (οἷ) ἀφ᾽ Ἡ ρακλέες τ 21 
τάτηοη τηοπίταΐη ἀς δὰ Ἰεξιϊοῆε. ῬΙὰ- 
ἴδτοῃαβ ἰῇ Ἐγίαματο : ἀλλὰ χωλὴν ἢ εἷ- 
γαὶϊ τὴν βασιλείαν, εἰ νόϑοι καὶ κακῶς 

γεγονότες βασιλεύσεσιν Ἡρακλείδαις. ἴῃ 
Αξεῆὶ. εἰ μὴ γνήσιος ὧν μηδὲ Ἡρακλεί- 
δης τοῦτο τὴν χωλὴν εἶναι βασιλείαν. 

πὲ Οαα] Οηἷβ ἐπχοηἀδιϊοημεπχ οομ- 

ἔϑυεν. Ιἄστα ἀεϊπάς νερὰ τὰ ἱερὰ νε!-- 
αὖ ζαϊρεξζα ἱποι αδγαι, πὰ} δἀάϊτα 
ταϊϊοπε (αἰ Ρ᾽ οἰοη 5, 

τρίτον ἤδη. - εἰ 81, σρίτον δὲ δἀϊ- 
ἀεγαπί. 

ὅτω ἜΡΡΝ [οποῖαν. εἰ Βιερῃ. 
ὅσω μοι σημαίνεται. 

8. δ. νεανίσκος (καλές). ὙΟΟΔΌΪα πα 
καλὸς δὐάὶϊὶ ἀξθετε οὗ ὁοποϊπηϊζαίεγη, 
Ρῥηπιὰβ. νυἱάϊε Ετγάπο. Ῥογίαβ, αὐυδπν 
Τεοαταβ εἰ Τξοπο]. 

ὁμοίων. Απβοιοῖοβ Ῥοϊϊτῖς. ν. Ρ. 427. 
εἀ. Ὑιδιοτ : ἢ ὅταν ἀνδρώδης σις ὧν μὴ 
μετέχῃ τῶν τιμῶν, οἷον Κινάδων ὁ τὴν ἐπ᾿ 
᾿Αγησιλάς συζήσας ἱπίϑεσιν ἐπὶ φοὺς 
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δὲ τῶν ἐφόρων, ττῶς φαίη τὴν πρᾶξιν ἔσεσθαι, εἶπεν ὁ 

εἰσωγ[είλας, ὅτι ὁ Κινάδων, ἀγωγὼν αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἔρζω- 

τον τῆς ἀγορᾶς, ἀριϑ'μῆσαι κελεύοι, ὁπόσοι εἶεν Σπαρ- 

τιάται ἐν τὴ ἀγορᾷ. κοὶ ἐγὼ, ἔφη, ἀριϑμήσας βασιλέα. 
ἘΣ κω ΣΝ 

τὲ, κφὶ ἐφόρες, καὶ γέροντας, κρὶ ἄλλες ὡς τεπαρώκοωντα, 

ἠρόμην" τί δή με τἕτες, ὦ Κινάδων, ἐκέλευσας ἀριϑιμη- 

σαι; ὃ δὲ εἶπε' τέτες, ἔφη, νόμιζέ σοι πολεμίες εἶνρι, 

τὼς δὶ ἄλλες πάντας ξυμμάχες. καὶ ὅσοι δὴ ἐν τοῖς 
χωρίοις Σπαῤτιατῶν τύχοιεν ὄντες, ἕνα μὲν πολέμειον τὸν 

Σσπαρτιάσας. Ἰρίε ΟἸπαάοπ ἱπίτα ὃ. 
αι. τεροπάεῖ: μηδενὸς ἥσσων εἶναι ἐν 
Λακεδαίμονι. ἴπ τΕρΡΌ ]ἴοα Γδοεάξοπιο- 
πίογαπι ἕασγαης ὅρεοιοι ἀϊξὲὶ, 4υΐ Ρϑτγ- 
τίατα γεϊ ρα] ἰοθο οπιηΐατη ὀγὰπὶ Ρᾶτιῖ- 
οἷρεβ. Χοποόρβοη ἀς Βορυθ]. [ορά. 
Χ. 7. τοῖς μὲν τὰ νόμιμα ἐκσελῶσιν ὁμοί- 
ὡς ἅπασι τὴν πόλιν οἰκείαν ἐποίησεν καὶ 
ἀδὲν ὑπελογίσατο ἔτε σωμάτων ὅστε χρη- 
μάτων ἀσθένειαν" εἰ δέ τις ἀποδοιλιώσεις 
σοῦ φὰ νόμιμα διαπονεῖσθαι, τὥφον ἰκεῖ 
ἀσίδωξε μήτε νομίζεσθαι ἔσ; σῶν ὁμοίων 
εἶναι. Ἰάεπι χἰϊὶ, 1. συσκηνῶσι δὲ βασι- 
λεῖ καὶ ἄλλοι τρεῖς ἄνδρας σῶν ὁμοίων" 
εἴ 8.7, ὁ πρισθύτατος τῶν περὶ δαμο- 
σίαν συνσάσο εἰσὶ δὲ ὅποι, ὅσοι ἄν σύ- 
σκηνοι ὦσι σῶν ὁμοίων, καὶ μάνσεις, καὶ 
ἰατροὶ καὶ αὐληταὶ εἴο, Ἑαάσται νὸχ ἴδ - 
εἴταν ναϊροὸ πῃ Οντορδάϊα ἰ, 5. 5. ἔδα- 
σαν αὐτῷ διακοσίους τῶν ὁμοτίμων προσ 
ελίσϑαι" τῶν δ᾽ αὖ διακοσίων ἱκάφῳ τίτ- 
σαρας ἄνδρας ἰκ τῶν ὁμοίων ἔδοσαν προσ- 

3α., ϑ8εᾷ ἰδὲ τεξῖς Οοάεχ Βοαϊςὶ. 
εἰ Ουεἰξετῦγι, οαπὶ νογῆοης ῬΠ ΠΟΙ ρὨΪ 
οοηίεηϊίοπ8, Πᾶθοῖ; σίσίαρας ἄνδρας 
ἴωκαν προσιλίσϑαι καὶ σύσυς ἐκ τῶν 
ὁμοτίμων. Ἰκίτον ΠΟ πα εἰς ἀϊπίη- 
ξϊῖο τῶν ὁμοτίμων οἱ σῶν ὁμοίων. Ληδ- 
Ῥαΐ, ἱν, 6. 14. ἀς 1,οφάεοιου 8 οἱ : 
ὑμᾶς ἀκύω τοὺς Λακιδαιμονίους, ὅσοι 
σῶν ὁμοίων, εὐθὺς ἐκ παίδων κλίαἥῆοιν 
μιλιτᾶν, χ αυΐθυ Ἰοοὶβ οοπβοίτωτ, 
εΠδ ὁμοίως ἱπίεῦ ᾿ποοράἀμοτηοηΐο5. δοί- 
ἄξενα, οὐἱ ἀρυά Ῥογίαβ ὁμεόσιμεοι, αυὶ 
{οΠΠσος ρυ δ! οι οἀυοκτίοης, ἀἰ οἰρ! πα 
εἴ τηοτίδυβ οἱ, ᾿εκίθυν. οἱ ἰηδίευιὶα 
οἰν ἐπτὶρ ρατγοηῖ, οἵ δά τηυηοτι Ποπο- 
τείας οπιησα παΓρίγαγε ροβθης, Ρὰ]- 
τησηα5 πὰ ἤυης ποῆτυτ Ισοῦπι αἴ - 
11κ Ἰοσυ πὶ Ἰλεπιοβ ῃεηΐκ σοηίγα ἱοριὶ- 
θ6 πὶ Ρ. 4809. ἀο Τιαροάιοπιοη ιν : ἐσιο- 
δών τιν ἐξ τὴν καλνμένην γιξωσίαν ἰγ- 

κριϑῇ, παρασχὼν ἑαυτὸν οἷον χρὴ, δισσό- 
φης ἰφὶ σὼν σολλῶν" ἰκεῖ γάρ ἐφι τῆς 
ἀρετῆς ἦϑλον σῆς πολιφείας κυρίῳ γε- 
νένϑαι μεστὰ τῶν ὁμοίων. Λά ααεαι ἴο- 
οαπὶ Ραϊπγοτῖαβ ρυταδαΐῖ, ὁμοίως ζα δ, 
εχ φαϊθι5 ἴξηαία5. [θεὶς ορπθίταϊωδ. 
Ἐρφξὶς φυϊάοπι : δ ποη [Οἱ ἔδπαίογοβ 
δτᾶτς ὅἕμοιοι, [εὰ ᾳαϊοαπηὰς ἴδ θΌπΟ5 
οἶνεβ ρυείζογαπι, ἐὸ φαϊάετη Τεηία, 
αόπὶ ἴωαρτα ροίαὶ. Οἰπδάοῃ ἰρίτυς 
πο νἱάδιαγ αἱ 5 ταϊ ξ ἀϊΓοἰρ πὰ [.ἃ- 
οοηΐοα ποὺ ἰερίθ5 οἷν ται8 δάθο {δεἰ-. 
{εοἱ ξ, φαδπηνὶς 8118 ἤτοπυιβ υἷτ, πὲ 
διὰ ΒοποΙοβ Ὁπλης8 εἴ αυϊάοπι ταδίογοβ 
ρΡοῖδι δαΐρίγαγε, ΝΊπιβ Ὀγονὶβ εἰς δὰ 
Ῥεταοθῃεοθπη πυροῦ Τπιογρτγοῖὶβ ὁ- 
Βτερὶϊ ἀηποίδιϊο. 

κελεύοι, ἴτὰ σὰπὶ ϑίςρἢ, (οὶ ρἢ Ρτὸ 
κελεύμ, 

σεσϊαράκοντα, Ἐορο5 (Οἰδοοὶ 2, ὃ- 
Ὦοτσβ 5, Βιάϊδοοβ 5, ϑβϑηδίογοθ 28. 
ἃπο πυπιοαπὶ δχρὶ σαν γ8]6- 

Κομαὶγ δὰ Ηδγοάοι. Ρ. 463. δἴαις εχ 
ὁ τορι Γατόποῦ ἴῃ νεγῆοης Ποτο- 
ἀοτὶ νοὶ, ἵ, Ρ. 295. ι 

ξυμμάχνε. Ἰῃ τπλτρὶπο Βιςρ, εὐ ἴπ 
τεχία Ἰσοροῖαν. ἰςαυηταῦ Πθδο, πὸ- 
τοῖο ἀπὰς δάἀάϊια : σλίον ἢ σεν "- 
λίους ὄντας φὺς ἰν τῇ ἀγορᾷ. [μέ ἀρητα 
δ᾽ αὐφὸν ἴφη ἷν ταῖς ὁδοῖς ἦϑα μὲν ἕνα, 
ἔνϑα δὶ δύο σολιμίνς ἀπαντῶντας, τοὺς 
δ᾽ 5 Ὸ ἢ πε μον ς ξυμμάχυρ, ΤΝ 

Τιλίον ἢ σιτρακισχιλίν,---Ἀοίροη- 
ἄδης ὅς {ΠΠ5 ἊΣ φιτ]αράκοντα, εἰ 
οπγηΐηο τοῖα ἀἀϊεδιϊο ϑιερῃδηὶ αἰ η - 
ἤτοα εἰ ᾿οηῖς ἢ οαπηαὰς ποὴ 
ἀυθίτο ἃ ϑιίορἢ, ἐπ σοάΐος ἱπνοπίαπι 
εὔς, [ἰθγατίαπι ἔαοῖϊο (α] !Πογς ροίογαῖ 
ποχηοεοιεϊσυτου, Ε, Δ, ΠΡ οδω.} 

χωρίοις. Ἀβηϑν ρυρά 5, Εἰ δισαό- 
φηρ εἰξ ποῖαβ, ἀοπιίθυ (ογν Πλὴν 
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δεσπότην, ξυμμάχους δὲ ἐ ἐν ἑκάφῳ πολλές. ὥν-- ἃ 
τῶν δὲ τῶν ἐφόρων, τόσες αι κρὴὶ τὸς᾿ ξωυνειδύτας τὴν 
πρᾶξιν εἶναι, λέγειν καὴ τῷ τἄτε ἔφη αὐτὸν, ὡς σφισι | ̓ 
μὲν τόςς ρος ατεύεσιν ὁ οὐ πάνυ πολλοὶ, ἀξιόπιςοι ὃ σύνει- ἧκόν 
δέϊεν᾽ αὐτοὶ μέντοι πᾶσιν ἔρασῃν συνειδέναι κρὶ εἴλωσι 

"οὶ ἡ νεοδαμιώδεσι, καὶ τὸς ὑπὸ 
ἐν τὥτοις τὶς λάχϑσι. γένοιτο περὶ Σπαρτιατῶν, 

ὠδένω δύνασθαι κρύπῆειν τὸ μὴ οὐχ ἡδέως ἂν καὶ ὠμῶν 

ἐσθίειν αὐτῶν. Πάλιν ὅν ἐ ὦντων, ὅπλα δὲ πόϑεν7 

ἔ ἐῷφωσαν λήψεωϑαι,, τόνδι, εἰπέϊν, ὅτι οἱ μὲν δήπε συντε- 

τωγμένοι ἡμῶν αὐτοὶ ἀμοε γε) ὅπλα κεκτήμεϑα" τῷ 
δὲ ὅ; ὄχλῳ, ἀγαγόντα ἐς τὸν σίδηρον, ἐπιδέίξαι αὐτὸν, ἔφη, 

πολλὰς μὲν μαχαίρας, ὑει: ξίφη, πολλὲς δὲ ὀξελί- 

ὀσκους, πολλὲς 3 πελέκεις καὶ ἡ ἀξίνας, καὶ ὴ ποϑδλὼ δρέπανα. 

λέγειν δι, αὐτὸν ἔφη, ὅτι καὶ ταῦτω ὅπλω τιάντω εἴη, 

ὁπόσοις ἄνϑρωποι κοὴ γῆν καὶ ζύλω κα λίϑες ἐργάζονται, 

κα τῶν ἄλλων δὲ τεχνῶν τὰς πλάσας τὼ ὄργανα, ὅπλα 
ἔχειν ἀρκξντα, ἄλλως τε καὶ πρὸς ἀόπλες. πάλιν οὖν 

ἐρωτώμενος, ἐν τίνι χρόνῳ ταῦτω μέλλει πρώδεαθαι, εἶ εἰπτεν, 

ὅτι ἐπιδημεῖν οἱ ὙΜΡΎΝΗΝ εἶ. ᾿Ακὥσωντες ταῦτα 8 
τα ποιλρὴνυο ανο γον 

υγέν»! 
᾿ 

καὶ τοῖς περιοίκοις" 

ὅπε γὰρ 

8. 6. συνείδδιεν, Δ, 1, Βιγ]. Οαῆ, 
συνείδοῖεν. 

συνειδέναι. Βεπε ποΐοβ μάθε ἱρίῸ5 
ςξοταπαὰθ ΟΠ] ὰ ΠοΙοῖεβ εἰ τοὶὶ- 
4008. 

ὑπομείοσι. ἘἈεδε Μοτὰβ οὐπὶ Οτὰ- 
κῖο, ορροηΐ, αἷϊ, σοῖς ὁμοίοις, 4] 8Ὁ 
Βοπουῖθαβ ἐχοϊαἀεθδηταγ ϑρατίδηὶ, 
υἵ ἱρίε ΟἸπδάοῃ. ϑρατίδηὶ ἰδίταγ ἀς- 
τογοτε σοπάϊτιοπο ἴμπὶ ὑπομείονες. 

περί. Οπαϊεαηι Α. 1. Βτ. Οα!4!. ἴπ 
φυϊθαβ ἀείποερβ οἵ ἀδὲν ἄν. 

ἰσϑίειν. ΟἿ, δά Απαῦδαῇη ἰν. 8. τ4. 
8. ). πάλιν ὃν. ΜαΙρο Γιδοποίαν!ϊ 

πάλιν αὖ. κυ. 

φῷ δ᾽ ὄχλῳ, Θυοά δὰ πυγυϊεϊτααϊ- 
πη αἰιπεῖ, ἰητετργείαιυγ Μοτυβ, Ἐ- 
αὐυγάεπι ἀεεῆξς αἰϊαυοά νεγῦμτα τα ίρὶ- 
φοτ. 

[τῷ δ᾽ ὄχλφ. ᾿γυϊξαίατη ἱπιογριεία- 

τίοπεπι ῃἰς ἀατίναβ υἱχ ρατίτατ. ΝΙΏΙΙ 
τάτηφη νἱάετατ ἀδεῖξ. ϑο Ποῖ οτρτος 
Ῥεγίπάς ογάϊτυτ, συδῇ Ταδ]εξζατι5 ἢς 
κατεσκευάσθαι ̓ (αυτ πη ῖ}5 αυἱά) τοολ- 
λὰς μὲν μαχαίρας εἴο. ῬΑΆΪΟ ρΡοῖ ἱπ 
ψοτθΐ5, ὅτι ἐπηδημδιν οἷ οἱ «ἀρηγ[ὲλρβεῖνον 
εἴη, ετηεηἀαπαϊ ορεγᾶπι ἔπιῖγα ἴαπι- 
Ρίατῃ Ῥυῖο, νυϊραίατησια ἔξηθο : ἦρε- 
 ένγαίμν δὲ ε[72, μὲ πὲ ῥέγεργέ ἐχῖγεί, 
“Μὰ πιαπενεί ἀονπὶ, Τοῖς τᾶ, ἐδ ἐδηηῥογε 
μὲ} [8 σεν! λαδεγε, Μὰ γασίπιις βαΐγα- 
{μη ἵγὶ ῥγοῤεάϊεπι. ἩῸΟ θδπα ᾿πιε}ΠΠρὶ 
ΕΧ ἱπιρογαῖο {Π1|ο ροϊεγαῖ, Ε.. Α΄. 5 7,- 
«3. 

σὸν σίδηρον. ἘΌταπι ζετγατη πτογαπη. 
Ἀξεέξϊε μος τηοηυΐε ἘΤ, Ροσίυβ. 

ἐσιδημεῖν. "“Γεπιροτῖβ ποίδτα ἃ]!α πα πὶ 
τευ, οἷ πὶ ἀρεῖῖο. Ἐδβατα 4]}- 
αυεπὶ ἀΐεμι, πάνδημον ἑορτὴν, δὰ εχῖίε- 
ᾳυρηάα ἤδεο οοηἤ ἴα ̓ εέζάπι τα ῆξ, 
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“δῷ 9 4 ΄ γι ὡς ἀνέ ἘΝ “ἡ, .᾽Ά ἢ Ἄρα δα.“ 
οἱ “ἔφοροι, εἐσχεμμένω τε “λέγειν ἡγήσαντο αὐτὸν, κρὶ ἐξε 

ἐπλάγησαν᾽ καὶ δδὲ τὴν μικρὰν καλεμένην ἐκκληδίων 

᾿ς 

ξυλλέξαντες, ἀλλὰ ξυλλεγόβενοι τῶν γερόντων ἄλλος 
᾿ἄλλοϑεν, ἐδελεύσαντο πέμψαι τὸν Κινάδωνα ἐς Αὐλῶνω 

σὺν ἄλλοις τῶν νεωτέρων, καὶ κελεῦσαι ἥκειν ἄγοντα τῶν 
Αὐλωνιτῶν τέ τινὰς, καὶ τῶν εἱλώτων τὰς ἐν τῇ σκυτάλη. 

Ψ": .. τἸλν ΔῸΔΥΔᾺΑ͂, ἰ- νν ΔΝ ἃ ῬΑ τῇ γεγραμμένας. ἀγαγεῖν δὲ ἐκέλευον. μ τὴν γυνοῦκα, ἣ 
, Δ) 9...“ 8... .Α ι.." ὦ δ Σ αν ὦ 

Χαλλίθη μὲν ἐλέγετο αὐτόθι εἶναι, λὺρ ἐγεαῦ αἱ δὲ ἐῴκει 

τὸς ἀφικνεμένες Λακεδαιμονίων καὶ πῤεσθυτέρες, καὶ 

ονεωτέρες. (Ὑπηρετήκει δὲ καὶ ἄλλ᾽ ἤδη ὁ Κινάδων τοῖς 
3 Ἀ - Ἦν Δεν ὦ » ἐφόροις τοιωῦτα.) Καὶ τότε δὴ ἔδοσαν τὴν σκυτάλην αὖ- 
τῷ, ἐν ἦ γεγρωμμένοι ἦσαν, οὺὃς ἔδει ξυλληφϑῆναι. ἐρό- 

τ δ. οὐ Ἴτ Ὁ ΝΩΝΝ ἄλύς ἈΚ ΤῸΝ μένου δὲ, τίνας ἄγοι μεϑ᾽ αὑτῷ τῶν νέων, Ἴ9ι, εἶπον, καὴ 
Ν Υ̓͂ νυ ὰ ΓῪΣ τὰ τὸ. ἢ ᾿ Ζ31 Ἐν τὸν πρεσθύτατον τῶν ἱππωγρέτων κέλευξ σοι ξυμπέμψαι 
ἐξ ἢ ἑπ]ὰὼ, οἱ ἂν τύχωσι τοαρόντες. ἐμεμελήκει δὲ αὐτοῖς, 
ὅπως ὁ ἱππαγρέτης εἰδείη, οὃς ἂν δέοι πέμπειν, καὶ οἱ 

πεμπόμενοι εἰδέϊεν, ὅτι Κινάδωνω δέοι συλλαξῶν. εἶχον δὲ 

ἐχεχας; εἴ ορίηϊό, ογϑάο, [Ιρ᾿ ταῦ 
. Ὁ, ἰπ ΒΙΌ]. Οττ, Αὐῆεὶ. ἐσιδημίων 

ἢ. 1. οἵται Γοτρίαπι, ἰάψας πούηξη ἴὰ- 
ἧὸὶ [επὶ ἀϊεὶ δἰϊοα 5. ΓαΓρ σα αῖατγ, 
ΜΙπὶ Ἰαΐετς (δὶ αἰεὶ ποσηδη νἱἀδῖαγ 
ἴῃ νοεδὶβ ἐσιδημοεῖν οἱ, ἐχ αυἰθ8 ἤοτία 
ἐβῆοἱ ροϊετὶς : ἐσὶ δημοσίοις, ἃς τ6πλ- 
Ροτίβ ποία οχοίαϊε, 

8. 8, μικρὰν ἰκκλησίαν, Μοτυβ ἀϊ- 
ξϊαπὶ Ῥαϊταξ οοποίοποιη [λοράδεπηο- 
πίογατι (ο᾽όγα πὰ, αδἱ (οἷ ποῦ δδ- 
ἕαης, Χοπόρδοη δηΐπὶ ἐκχλήσωρ ἷ, δ. 
ἱκκλησίαν αἰ Πρ οητοῦ αὐΐϊαας ἃ συμ εά- 
χος ἀἰϊβίηχις, Μ|ιπὶ νἱάειουτ ῥῬᾶτγνα 
σοηοίο δὰ οἱε, ἰπ υδπὶ Γεηδίοτοϑ 
φοηνοσδηζαν Δ Θρμοτῖβ οἴ τορίθυ8: 
πιᾶρηα σοηίτα, αυδἱ Ῥοραΐαβ υπί νου 8 
{στους Γοθταρία, ΒΟ! Ποῖ, οἱ ἀς ρα- 
πὰ σπρίτ!! οἷνία πἀροθαςαγ, ΡΟρα 5 
υαὐἰναγίαν ἰυδίσαθας ἀς οτἰ πη, αἱ 
δωει ἀτ ! δεν ἀὐάμοτ Πα}, συπὶ 
Ραπα ἃ αὐἰποηάα ρρυκηᾶγο- 

ΤΏ, "δύ νδει ψοφο Ερμοτῖα αιδίοτοι 
Τεἀϊιοπίᾳ ἀκρίσν, οσοίάϊι, ἀδενὸρ δίχα 
δίκης τιϑανωμίνν πρότερον Ὑπαρτιατῶν, 
πριγαηία Ρ᾽υταγοῦο ἴπ Αρεῦϊαο ο, 32. 

Αὐλῶνα. ῬοΟΙψΕΘΏ115 ἰϊ. 14. σῶν ἰα'σ'-. 
ὡν. τινὰς κρύφα προπίμψαν,ες ἐς Αὐλῶνα: 
σῆς Λακωνιχῆς, οὐ πρὸ πολλοῦ σὸν Καιι-' 
νάδωνα ἀαλέσαντες μετὰ δύο φρατιωτῶν 
(ἃ Σπαρσιατῶν ὃ) ἐς Αὐλῶνα Ἰώψην 
ὡς; ἰσὶ πρᾶξιν ἀπόῤῥητον. ὡς δ᾽ ἀφίκονε' 
οἱ προσιμφϑέντις ἱπαεῖς συλλαδόντες 
αὐτὸν, τριδλώσανσερ, μαϑόντες τὸς κκῃι- 
γωγὺς τῆς ἱπαναφάσιως ἐπέφειλαν τοῖς 

᾿Εφόροις. οἱ δὶ μαϑόντες τὸς μηνυϑέντας 
ἄνιν ταραχῆς ἀσίκσιναν, οὐ παρόντος 
σοῦ μεβηνυκόφορ, 
8. 9: μιϑ' αὑτοῦ. Οπξ. μεϑ' ἑαυ- 

συ, 

ἱσπαγριτῶν, Ὑτοβ ἴᾳοτα ΠΊΡΡαρτο- 
ἴδ ΡΠ οὈἷ5 ρτρῖςδιϊ, δοίας νατῖο σὸν. 
τὰτηϊη απὶ κέπεῦο Ἔχουοζῆτοβ, Πατταητο 
Νοῆτο ἄς ἵζθραθι, Γασοά, οαρ, 4. υἱοὶ 
οὐἀά, αὐράαπιὶ ἱπτσαγέται, τηλ]ο, ὧἱ 
αἰτοίπια ἐχ Εὐπαιοΐο δὰ Ἡοπιοταθνς 
18, Ρ,. ὅτῳ. εἀ, ΒΑ ΠῚ, οὐ Γπἰοτὶριίον 
εἰθοβ Γαισοη οῖβ. Εὐατποητίαηὶκ, οὐΐτῦ 
εἶα ἰπ  Μωρμοῖνεν ἀἐ "Ποαι, ἀες Βις ων 
τ, χν. Ρ. 307. 

εἰδείη, Δ, Ἴ. Βε, σα, εἰδοίη εἰ θ᾿ 
ἰηάς εἰδοίεν οἱ δέοι, 



ΠἼΛΒΕΝ ΠῚ. ΟΑΡ, 'Υ. τ45 

κοὴ τῶτο τῷ Κινάδων, ὅ ὅτι τ πέμψειεν τρέίς ἁμάξας, ἐγὼ 

μὴ πεζὰς ἀγῶσι τὸς ληφθέντας, ̓ ἀφανίζοντες ὡς ἐδύ-- 
ναντο μάλιςω, ὅτι ἐφ᾽ ἕνα ἐκένον ἔπεμπον: Ἔν δὲ τῇ τὸ 
πόλει οὐ ξυνελάμζξανον αὐτὸν, ὅτ’ τὸ ρῶγμώ ἔκ ἤδεσαν, 
ὁπόσον τὸ μέγεϑος εἴη, καὶ ἀκᾶσιαι πρῶτον ἐξέλοντο τῷ Κι- 
νάδωνος, οἵτινες εἶεν οἱ ξυμπράδοντες, πρὶν αἰοϑέοϑαι αὺ- 

τὸς, ὅτι μεμήνυνται, ἵνα μὴ ἀποδρῶσιν. ἔμελλον δὲ οἱ 

συλλαξόντεξ, αὐτὸν μὲν κατέχειν, τὸς δὲ ξυνειδότας, πυϑό- 

μένοι αὐτῷ, γρώψανηες ἀποπέμπειν τὴν ταχίφην τοῖς ἐφό- 

ῥοὶς. ὅτω δι ἔογον οἱ ἔφοροι πρὸς τὸ τρῶγμα, ὥςφε κρὴ 
μοῖραν ἱππέων ἔπεμψαν τόἰς ἐπ Αὐλῶνος. ᾿Ἐπὲ δὲ εἰ- αὶ 

λημμένε τῷ ἀνδρὸς ἧκεν ἱππεὺς, φέρων τὼ ὀνόματα, ὧν ὁ 
Κινάδων ἀπέγραψε, παραχρῆμα τόν τε μάντιν Τισαμενὸν 
καὶ τὸς ἐπικαιριωτάτες ὑγελάμιανω. ὡς δὲ ἀνήχϑη ὃ 

πη» 

Κινάδων, καὶ ἠλέγχετο, καὶ ὡμολόγει πάντω, καὶ τὲς 

ξυνειδότας ἔλεγε, τέλος αὐτὸν ἤροντο, τί καὶ βελόμενος 
[ων ͵7 ε Ν 5 ψ Ν , ᾿ ᾽ 

ταῦτα τπράτηοι. ὁ δὲ ἀπεκρίνατο, μηδενὸς ἥδίων εἶναι ἐν 

Λακεδοίμονι. ἐκ τότε μέντοι ἤδη δεδεμένος καὶ τὼ χεῖρε 

χρὴ τὸν τράχηλον ἐν κλοιῷ, μαςιγόμενος καὶ κεντόμενος, 
εἰυτός τε "αὶ οἱ μετ᾽ αὐτῷ κατὼ τὴν πόλιν περιήγοντο. καὶ 
“- Ν 7 μ, 
ὅτοι μὲν δὲ ἥης δίκης ἔτυχον.. - 

ΚΕ Φι Δι 

ΜΕΤΑ δὲ ταῦτω Ἡρώδας τὶς Συρωκέσιος, ἐν Φοινίκη 

8. το. σὸ πρᾶγμα. Δ. 1. Βε. (δῇ. 
ἈΤΕΠΟΌ] τα οὐτταηῖ, 

αὐτὸς ὅτι. Α. 1. Β:. ΟαΒΔ]. αὐτὰ, 
ὅτι. 

ἀποπέμπειν. Ἑάϊιι. εοράετι ἀποπέμ- 
Ψ εν. 

μοίραν. Ἰοηοὶ. ΜΡ επιεπάδθαϊ. 
8. 11. εἰλημ έν, Α. 3. ΒΓ, Οαᾷ. 

εἱλομεένῳ, 

᾿ς καὶ σοὺς ἐπὶ μωτάτους. Μαῦρο 
Ἱεομοῖαν. αὶ σὸς ἄλλες σὸς ἐπίκαιρ. 

τοιριήγοντο, ΑἸά. Οδῇ. περιεγένοντο. 

Ταπεῖπυβ περιγένονσο, 
δισῆης. Ἐδέϊε ταὶ Βτιοάδθυβ δὴ τῆς 

εἐππεπἀδηῖδ νἱάδιωτ, 
[καὶ ὗσοι μὲν δὴ τῆς δίκης, Βτοάξεὶ 

σοπ)ςξδξατατῃ ργοθαητὶ ΤΊΌΙ ἕβοϊ!ε αἵ- 
{επτῖοτ. προτοῦ πϑιγαπάϊ ἤδρα 
οἰδυία!α εἰ, ηὔα!ες ΠΟῚ τὰτο ποτοῦ 
Βαθδὶ πιοσε Ηδγοάοι, 1ῃ τ8}} οἶδα- 
18 Το] επιπὶς εἰ ἡἸαηδζατα, μὲν δή, ΑἸ- 
ἴεγατα διτῆης εἰ ἱπιρεοάϊταπι εἰ εἰ 4]1- 
εηυτη ἃ ἰοοο. Κ᾽, “΄. Το ες. 

ξ. 1. Ἡρώδας. Ἐοτηιὰ ἀοηοα Ἢ- 
5 



,λαστουυ τ σσΠἔοὦΨ σον ὦ 
ὡ»"-».»-Ὡλνάνδον καν 

τ46 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒ ΗΕΙΜΈΕΝΙΟ. 
ΆἍ ΠΥ , Ν ΝΆ, οἱ 7 7 Ν ὧν μετὰ ναυκλήρε! τινὸς, καὶ ἰδὼν τριήρεις Φοινίσσας, τὰς 
μὲν καταπλεάόσας ἄλλοθεν, τὰς δὲ ὰ αὐτῷ πεπληρω- 

Χ ᾿ 

μένας, τὰς δὲ καὶ ἔτι κατασκευαζομένας, προσακέσας δὲ 
κρὴ τῶτο, ὅτι καὶ τριωκοσίας δέοι αὐτὼς γενέαϑ κε, ἐπιδὰς 
Φην ἣν ον “Ὁ » ͵Ζ΄ -»" ᾽ ἈΝ ε 7 »Ψ 7 

ἐπὶ τὸ πρωτὸν ἀνωγόμενον πλοιον ἐς τῆν Ελλάδα, ἐξήγ- 

γειλε τοῖς Λακεδαιμονίοις, ὡς βασιλέως κφὶ Τισσαφέρνες 
- Ἃ »" ᾽ὔ’ « Ν ᾿κΔχ " ᾿ 

τὸν ςόλον τῶτον τοαρασκευαζομένων' ὅποι δὲ, ἐδὲν εφη εἰ- 

2 δένα!. ᾿Ανεπηερωμένων δὲ τῶν Λακεδαιμονίων, καὶ τοὺς 
ξυμμάχες ζυναγωγόντων, καὶ βελευομένων, τί χρὴ ποιξῖν, 

͵7ὔ 7 Ν “ ," Ν ΄ Ἀ 

Λύσανδρος, νομίζων κρὴ τῷ ναυτικῷ πολὺ περιέσεοαι τὸς 
Ἕλληνας, κα τὸ πεζὸν λογιζόμενος ὡς ἐσώϑη τὸ μετὰ 

Κύρου ἀναξᾶν, πεῖϑει τὸν ᾿Αγησίλαον ὑποφήναι, ἢν αὐτῷ 

δῶσι τριάκοντω μὲν Σπαρτιατῶν, ἐς διογιλίες δὲ τῶν νεο- 
δαμωδῶν, ἐς ἑξωκιογιλίες δὲ τὸ ξύνταγμω τῶν συμμά- 

8 » , ᾿ ͵΄ »"Ἢ 

χων, φρατεύεογαι ἐς τὴν ᾿Ασίαν. τυρὸς δὲ τόὅτῳ τῷ λο- 
»"» Ἀ ὁ Ἂν " ᾿ -Ψ »Ἂ} ’ὕ τ ᾿. ἧ 

γισμῶ, καὶ αὐτὸς ξυνεξελϑεῖν, αυτῷ ἐξέλετο, ὅπως τὰς 

δεκαρχίας τὰς καταταϑείσας ὑπ᾽ ἐκέινε ἐν ταῖς πόλεσιν, 
-“υ-»- ͵ Ν Ν ᾿ 5... ΝΥΝ Ω 

ἐχπεπ]ωκυίας δὲ διὼ τὰς ἐφόρες, οἱ τὰς πατρίας τολι- 
τέας παρήγ[ειλαν, πάλιν καταςήσειε μετ᾽ ᾿Αγησιλάου. 

83 Ἐπαγγειλαμένου δὲ τῷ ᾿Αγησιλάξ τὴν φρατείαν, διδόασί 

τε οἱ Λακεδαιμόνιοι, ὅσωπερ ἤτησε, κφὶ ἑξαμήνε σῖτον. 
ἐπεὶ δὲ ϑυσάμενος αὶ τἄλλα, ὅσα ἔδει, καὶ τὰ διαδατήρια, 

ὥνδας ἴοτιε ἕαΐϊς οὐϊπι ος ἰπ ἰοσο, 
ξροσούπι Ἡρώνδαν ποιηΐηδι ΡΙαἰδτο ἢ. 
Δρορδιπεκπι, Ρ. 817. 

ὅσοι δί, ϑοϊ!οοῖ Οὐποη ουπν γοζα 
Ρεγίαγυιτι Ὁ ος ἱπάς ἰεσηροῖς οἷα - 
(επὶ ραᾶγαν τ σοηῖγα ᾿ιλοξάμεηηοηίοβ, υἱ 
ἰηΐτα ἀοοοῦο δά ἵν, 1, δ. 11. 

4. 2. δῶσι σριάκονφα μῖν, πηι, Οὐ, 
ΔΎ. Πεῖηάα μὲν οὐνττυης Α. 3), Βε, 

αἱ, Τηρίηια νίτον ἰπ σοι ΠΠο χερὶ 
δάδετε (οἱσῦπης [αοσάιοιηοπὶ, αυΐ- 
θὺν ετἰαπὶ ἐχοιοίζω πηι ἵπερο γεζοβ οοτη- 
τὐἰκίεδαπς, ΡΙυζαγοπω» Αμεΐ, ς, ὅ, 
1ιγίαηάγ, 6, 1.3, )᾽οάοτι χίν, 7γ9. ἂρ- 
ρεῖας τὸ “ν, Οἱ, ΝοῆοΥ ὦ ἄο- 
Ρυῦ], 1ιλοσάμπν, δ, 11, 

δισχιλίως. ῬΙαἰατοῦ, ΑΡςΠ], ὁ. 6. 
εὐπάςπι ροηΐζ πυπιογατῃ ς ἰῃ Χοπο- 
Ρῃοητβ Αροῦίαο πγαὶς οἷϊ ; φρισχι- 
λίως ν.τ.7. 

ἱξακισχιλίους. ϊοάοτιβ χὶν. γ9. 
ὗτος δ᾽ ἱξακισχιλίως φρατιώτας ἱπσιλίξας, 

τυαρήγιλαν, Ὧε τὸ ἱρία νἰάς ΡΙὰ- 
τατοῦυπι ἴῃ {γΐ, ον 21. οἵ ἰπ Ακεῆ!, 1, 
ς.. 8:ἀ ἀσγαπὶ ταϊ πὶ ἤδο ἴῃ τὸ εἰ ἰπ- 
υδιαῖαπι να πὶ οὐ νογθα πὶ πτραραγ- 
γέλλων, ! 

8. 1. φρατείαν, Μυϊξαῖα πὶ φρασιὰν 
εἰποπάανὶτ Ἰνεοηοὶ. 

διαξατήρια, Οὐυπὴ δηϊδυβ ραιγίδο 6- 
Βιοάσγοιυγ τὸχ, ἔασγα οὔδσγε ας ρχὶν 
αγατὰ )ονὶ Ἰϑοἱ οἐ .ΐ5. Ρατεάτίᾳ ς 'π 



ΤΙΒΕΒ ΤΠ. ΟΑΡ, ΙΡ. 147: 

ἐξήλϑε, ταῖς μὲν πόλεσι διαπέμψνας ἀγγέλες προίζπεν, 

ὅσους τε δέοι ἑκαςαχόϑεν τέμπεαϑ αι, κρὴὶ ὅπϑ παρεῖναι" 

αὐτὸς δὲ ἐδελήϑη ελϑὼν ϑῦσαι ἐν Αὐλίδι, ἔνϑαπερ ὃ 

᾿Αγωμέμνων, ὅτ᾽ ἐς Τροίαν ἔπλει; ἐϑύετο. Ως δὲ ἐκεῖ4 

ἐγένετο, πυϑόμενοι οἱ Βοιώταρχοι, ὅτι ϑύοι, αλζόμδῇ 
ἱππέας, τῷ τε λοιπᾷ ἐκέλευον. μὴ ϑύειν, καὶ, οἷς ἐνέτυχον 

ἱεροῖς τεϑυμένοις, διέρῤῥιψαν ἀπὸ τῷ βωμξ. ὁ δὲ, ἐπὶ- 

μαρτυρόμενος τὰς ϑεὸς, καὶ ὀργιζόμενος, ἀναξὰς ἐπὶ τὴν 
τριήρη, ἀπέπλει. ἀφικόμενος δι; ἐπὶ Γεραιςὸν, καὶ συλ- 

λέξας ἐκέ! ὅσον ἠδύνατο τῷ ςρατεύμαϊος πλεῖςον, ἐς ἜἜΦε- 

σον τὸν φόλον ἐποιεῖτο. 

Ἐπὸὼ δὲ ἐκέϊσε ἀφίκετο, πρῶτον μὲν Τισσἀφέρηξο 

πέμψας ἥ ἤρετο αὐτὸν, τινος δεόμενος ἥ ἤκρις ὁ δὲ εἶ εἶπεν, ὅτι}. 96. . 
αὐτονόμες ̓ "ὰ τὰς ἐν τῇ ̓ Ασίῳ πόλεις εἶνῶι, ὥσπερ καὶ τὰς 

ἐν τῇ παρ᾽ ἡμῖν Ἑλλάδι. πρὸς ταῦτ᾽ εἶπεν ὁ Τισσαφέρνης" 
εἰ τοίνυν ϑέλεις σπείσασθαι, ἕως ἂν ἐγὼ πρὸς βασιλέα 

πέμλψω, οἶμαι ἄν σε ταῦτα διαπραξώμενον ἀποπλεῖν, εἰ. 

βέλοιο. “ἀϑλὰ βελοίμην ἂν, ἔφη, εἰ μὴ οἰοίμην ὑπὸ σοῦ 

ἐξαπατᾶσθαι... ἀλλ᾽ ἔξεςιν, ἔφη, σοι τέτων τοίςξιν λαξόν,, 

ἥ μὴν, ἀδόλως σοῦ πράξοντος ταῦτα, ἡμᾶς μηδὲν τῆς σῆς 
ἀφχῆς ἀδικήσειν ἐν ταῖς σπονδαῖς. ᾿Ἐπὶ τὅτοις ῥηϑεῖσεο 
Τισσαφέρνης μὲν ὥμοσε τοῖς πεμῷϑ εἶσι πρὸς αὐτὸν Ἥριπ-- 
πίδω, καὶ Δερκυλλίδα, κα Μεγιαλίῳ, ἥ μὴν ἔπ ἀδό- 

ἱρῆβ δηϊθυς ἀεὶπᾶς ]ονὶ εἰ Μίπετνϑο, 
παῖγαηῖς Νοῖῆτο ἄς ΚΘΡΌΒ]. ὁ. 13. 

ὅπω παρεῖναι. ἴτὰ ἰεπία ροβυϊδηῖε, 
εἰ (δάεπίε ετίατη Υ΄. Ὁ), ἰπ ΒΙΌ]. Οτὶ- 
τίοα Απρ. {οτρΗ ῥτὸ ὅσως. Ἑδηάθπι 
επηθπἀδιϊοηοῖη ργοια τ ΜΟΓβ. 

8. 4. ἐκέλευον. Μᾶτῖρο 1 δοποῖᾶν, 
εἶπον. Νοη δἀμιδαεται Δρεῆίαιβ [ἃ- 
ςεγάοίοτη δατη, ΡῈ 4αδη) ἔδοτα εγϑηΐϊ 
δάἀπιϊπτγαηάα, Βοεοιίατη [οἰ οει. ΡΙὰ- 
ἡ τρο ἈξΞΗ͂Ι. δὲ. 

ἐσιμιαρτυρόμενος, ΜατρΟ [6010]. ἐσι- 

μαρσυράμενος. 
Τεραιφόν. Εὰθαδδ ῥτοπιοηίοσία τη. 

νυ] (Ὁ τῇ ἐυτὰι εἐπλοπάανϊτ Πβοηοἱ. 
ὕνα τ. ἐδύνατο. 

8. 5. οϑδν ας Ῥίοάοτως χίν. 70. ἱκξι 
δὲ φρατ' τετρακισχιλίους προή- 
γαγε τὴν δύναμειν ἐς ὑπαίϑρον ἦσαν τσε- 
ἐῶν μὲν μυρίων, ἱππέων δὲ φεσρακοσίων, 

ὅτι αὐπονόμως. ἴξοποὶ. ὅστε ἴῃ τοῦ 
ΠΡ 2. σοηῖτα Μοῖὰβ τοῦ δάάε- 

᾿- 

οἰοίμην. Ἀ. 2πι. οἴωγε. 
εῇ ἴῃ Βτυ!. Οδᾶ. 

δ. 6: Μεγιαλίῳ. Νοπιὶπὶβ Τοττηδπὶ 
νῖχ δ πᾶτη Ραῖο εἰ τεξζαταη. Μέγελλον 
Ελευπὶ παρεὶ ΡΙυϊάγομ95 ΤΊ πηΟΪ. 3. 
. 2 

ἘἈεξζυτῃ 
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λως τὴν εἰρήνην" ἐκεῖνοι δὲ ἀντώμοσων ὑπὲρ ᾿Αγησιλάξ 

Τισσαφέρνει, ἤ μὴν, ταῦτω τράξοντος αὐτῷ, ἐμπεδώσειν 

τὰς σπονδάς. ὁ μὲν δὴ Τισσαφέρνης, ἃ ὥμοσεν, εὐθὺς 

ἐψεύσατο" ἀντὶ γὰρ τῷ εἰρήνην ἔχειν, φράτευμω “πολὺ 

τπαρὼ βασιλέως, πρὸς ᾧ εἶχε τρόϑϑεν, μετεπέμπετο. 

᾿Αγησίλαος ἢ, καίπερ εἰοϑανόμενος ταῦτώ, ὅμως ἐπέμενε 
᾿τοῦς σπονδαῖς. 

χ ΚΣ δὲ ἡσυχίων τε "ὰ δγολὴν ἄγων ὃ ̓ Αγησίλαος διέτρι- 

δεν ἐν τῇ ̓Ἐφέσῳ, ὃ ἅτε συντεταραγμένων ἐν ταῖς τυόλεσι τῶν 
πολιτειῶν, ὸ ὅτε δημοκρατίας ἔ ἔτι ὥσης, ὥσατε, ἐπ᾽ ᾿Αϑὴς 

γαΐων, ὅτε δεκαρχίας, ἃ ὥσπερ ἐπὶ Λυσάνδρε, ἅ ἅτε γιγνώ- 

σκοντες τῦάντες τὸν Λύσανδρον, ττροσέκειντο αὐτῷ, ἀξιῶν- 

τες, διαπράώδεον αι αὐτὸν παρ᾽ ᾿Αγησιλάξ, ὧν ἐδέοντο" "αὶ 

διὰ ταῦτω ἀεὶ παμπληϑὴς ὄχλος θεραπεύων αὐτὸν ἠκο- 
λώϑει. ὥξε ὁ μὲν ̓ Αγησίλαος ἰδιώτης ἐφαίνετο, ὁ δὲ Λύ- 

δσανδρος βασιλεύς. Ὅτι μὲν ἅν ἔμεινε τα τὸν ̓ Αγησίλαον 
. ταῦτω, ἐδήλωσεν ὕςερον" οἱ γεμὴν ἄλλοι δον, ὑπὸ τῷ 

φϑώε δ κ ἐρήγων»" ἀλλ᾽ ἔλεγον πρὸς τὸν᾿ ἰΑγησίλαων, ὡς 
παράνομα. «ποιοίη Λύσανδρος, τῆς βασιλέας: ὀγκηρότερον 

διώγων. ἐπεὶ δὲ κα ἤρξατο προσάγειν τινὰς τῷ ̓ Αγησι 

ὁ “Λύσανδρος, πάντας, οἷς γνοίη αὐτὸν συμπράδηοντά τι, 
ἡπωμένες ἀπέπεμπεν. ὡς δ᾽ ἀεὶ τὼ ἐναντίω, ὧν ἐξὥλετο, 

ἀπέξαινε τῷ Λυσάνδρῳ, ἔγνω δὴ τὸ γιγνόμενον" κοὴ ὅτε 
ἔπεαογαι. ἑαυτῷ ἔτι εἴα ὄχλον, τοὺς τὲ συμπραξώ τι δεο- 

μένοις σαφῶς ἔλεγεν, ὅτι ἔλω ον ἕξοιεν, εἰ αὐτὸς τυαρείη. 

Μεγαλαῖον ἰῃ Αταΐο 48, Ῥοίαΐε οἰἷαπ 
ἀϊοὶ Μεγύλλοι. 

ἐμπιδώ σειν, ἄξειν ἀδόλως σπονδὰς ὁρι- 
φάμενος τῆς σρόξιως 'σριῖς μήνας Χοπο- 
Ὥση ἴῃ παρῇ ἱ, το, οἵ Ροϊγῶπυβ 
ἵ, 1, 9. 

ἀεοῆ σαρά, 
εἶχε “ 3», ἴῃ Ακεῆίαο σρόσϑιν 
ἧ κέηται ει ὐδχνοον μκο σία 

4,). ὌΝ Μωρο ἱμσοποῖίαν, ἔχων, 

Ῥιοὸ δὲ Α, 7απε, δή, 
δ... 8, ἔμεινε, Βιγῖ, πῇ, ἌΡ 

Ἰιεοηοῖαν, ἐμηνία απ σοπὶ δι αγα πα 
ἦδιαι οἱἵτη “πὶ; Ῥοόγίιϑ τγεϊθοῖς, Ψ', Ὁ, 
ἴῃ ΒΒ], στ, Δανβεϊοά, φοηϊοίεναν, 
ἐκίνει ἃυϊ ὑνσηνία, 
-[ἥμενε καὶ τὸν ᾿Αγισίλαον ταῦτα, 

Τὴ τηδτρς, ποίαν ταὶ ἠνία, Οοπ)εδια. 
τὰ Κοερρεπίϊ ἐαοττ. πὲ (ἀπὸ νουθὰπι 

' ΡΝ ὍΣ}, ει Χεπορδοηίςυπι, , 
Χ7...2] 
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Βαρέως δὲ φέρων τῇ ἀτιμία, τροσελϑὼν εἶπεν" Ὦ ᾿Αγή-ο 

σίλαε, μειῶν μὲν ἀὰ ἄρω σύ γε τὸς ̓ Φίλες ἠπίξω ; γαὶ 
μὼ Δί᾽, ἔφη, τῶς γε βυλομέων ἐμὰ μέζω. φανυθὰγ 

τὲς δέ γε «ὔξωτας εἰ μὴ ἐπ σώμην ἀνεπήμῶν; αὐἰογυνοί-- 
μήν ἄν. καὶ ὁ Λύσανδρος ἔφη, ἴσως σὺ καὶ μᾶϑλον εἰκότα 
ποιές, ἢ ἐγὼ ἔπρωον. τάδε ὧν μοι ἐκ τοῦ λοιποῦ χάρι- 
σαι, ὅπως μήτ᾽ αἰοργύνωμιαι ἀδυνωτῶν σαρὰ σὰν ἂν μήτ' ἐμ- 
ποδών σοι ὦ" ἀπόπεμν όν τοι με. ὅπε γὰρ ἂν ὦ, τεί- 
ράσομαι ἐν καιρῷ σοι εἶναι. Εἰπόντος δὲ ταῦτα, ἔδοξε κα το 
τῷ ᾿Αγησιλάῳ ὅτω" τοοίησαι, τὸ τσέμυπτει αὐτὸν ἐφ᾽ Ἕλλήσ-- 
πόντον. ἐκέί δὲ ὁ Λύσανδρος, αἰαϑόμενος ᾿Σπιϑριδάτην 
τὸν Πέρσην ἐλωδέμενέν.. τὶ ὑπὸ Φαρναδάζου, διαλέγεται 

αὐτῷ, καὶ τόθ ει ἀποςῆναι, ἔχοντα τὥς τὲ τώϊδας "ἃ γὼ 
περὶ αὑτὸν χρήματα, καὶ ἱππῶς ὡς διωκοσίους. καὶ τὰ 
μὲν ἄλλω κατέλιπεν ἐν Κυζίκῳ, αὐτὸν δὲ καὶ τὸν υἱὸν ἀνα- 
διδασώμενος ἧκεν ἄγων τρὸς ᾿Αγησίλαον. ἰδὼν δὲ ὁ 
᾿Αγησίλωος ἤσϑγη τε τῇ πράξει, κα εὐθέως ἀντεπυνϑάνετο 
περὶ τῆς Φαρναξάζε χώρας τε καὶ ἀρχῆς. 
»»ὐξσεὶ δὲ μέγα φρονήσας ὁ Τισσαφέρνης ἐπὶ τῷ κατώ- 1) 
δάντι φρατεύματι πταρὼ βασιλέως ταροῦπεν ᾿Αγησιλάῳ 
πόλεμον, εἰ μὴ ἀπίοι ἐκ τῆς ᾿Ασίας" οἱ μὲν ἄλλοι σύμ- 

«ἄδ: ὧν. Ἅ. 7, Βτ. δῆ. τάδε νῦν, ξ, .9" ἠσίφω. ῬΙαίατοι, Τινίαπάτ, 
Ν ὅπως μήτ᾽, Μαῖρο Πμεοποῖαν. ὅ' ὅπως 23. ἦ καλῶς ἤδεις φίλους ἐλατἼῶθν. Τὴ 

Λρεῆ!. ο. 8. ἥδεις ἄρα σαφῶς φίλους 
ἐλατῖϑν. 

ἐκότα ποιεῖς. ΡΙαἴάτοῃ. Γγῖ. ἀλλ᾽ 
ἴσως μὲν ὦ ̓ Αγησίλας σοὶ λέλεκτα, μᾶλ- 
λον ἢ ἐμοὶ πέπρακται. Τὰ Αρεῇ!. ἀλλ᾽ 
ἴσως ταῦτά σοι λέλεκται βέλτιον ἢ ἐμοὶ 
πέπρακται. Ἐχ αυϊδὺβ Ἰοςῖβ πιδηὶ- 
ἐεΐατη εοὔδ ραῖο νἱτυ πὶ Πυὐὰ5. Ἰοοῖ, 
δὶ ἰεσεπάυϊη σεηΐδο ὠκόφα λέγεις, 
δοσ (δηΐα : αὐ ἕὰ ἀϊοὶβ ΠΟΠΊτΆ πΊ6, 
μαθεηι αυϊάεπι νοτὶ αἰϊαυδπὶ ἤγα}1- 
τυάίποπι ἐχ ἰὰ8 ἱπιεγρτγειδτίοπο, ἕαδϊα 
ἰατηεῖι τηξᾶ ἃ γοτιϊαῖα (οὐρί οἰ Οἢ 5. τὰ 88 
Ἰοπριβῆπιθ τοτηοῖα νιἀεθῖς, ἢ δα στὰ 
ϑηϊΏΟ 160 Ρτορὶι5 ἰηίρεχοτς, 

ἂν μήτ᾽. 
8. το. ἐλασγόρενον σι, ῬΙαίΔτΟας 

οοπίδαιθηβ, Ροίαϊς ἴῃ Τγία πάτο ο. 24. 
τοροσκεκρεκότα. 

τοερὶ αὑτόν, Ν α]ραία πη αὑτῶν Θγηξη- 
ἄανϊε ᾿δοηοῖαν. Ργϑίθιεα Μῶοσχιις, 
πιιταῖο γεγθόγατα οτάϊπε, ταδιεδαςς 
σὰ χρήματα «ερὶ αὑτόν. 

ἀντεσυνθάνεσο. Μοτὰς δπχεπάδθαὶ 
ἀνεσυνϑάνετο. ϑεὰ πδο Ὦος [επίμπι 
Ἰοοὶ ρετῆσις, ᾳαυεπὰ τοξτια5 ἐχργοῆῖς 
ΡΙΙταγο 8 : ἀποφήσας ἢ γᾶγε πρὸς τὸν 
᾿Αγησίλαον. ἄλλο δὲ ἀδὲν ἐχρήσατο αὐ- 
σῷ πρὸς τὸν πόλεμον. Ῥεΐίποερ5 Τιῃῖ, 
εἰ σα, περὶ σῷ Φαρναβάζῳ: 

:.3 



τδο ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙῚΒ ΗΕ ΈΕΝΙΟ. 

: ΠΕΡ ᾿ ἘΡ ! 
μαχοι, καὶ Λακεδαιμονίων οἱ τταρόντες, μάλα ἀχϑεοϑέν- 
τες φανεροὶ ἐγένοντο, νομίζοντες, ἐλώω. τὴν σαρέσαν 

δύνωμοιν εἶναι ᾿Αγησιλάῳ τῆς βασιλέως τυαρωσκευής" 

᾿Αγησίλαος δὲ μάλα φαιδρῷ τῷ προσώπῳ ἀπαγγέϊλαι 
΄ Ὗς Ε ΄ « Ἃς ͵ 

Τισσαφέρνει τὸς τρέσζεις ἐκέλευσεν, ὡς πολλὴν χώριν 
,“ »ο΄ἦΝο. Ν ε ᾽᾿ » Ν ᾿ , Ν 

αὐτῷ ἔχοι, ὅτι ἐπιορκήσας αὐτὸς μὲν πολεμίες τὰς ϑεὼς 
᾽ ͵, » 9 ε , » ͵ » Χ 

ἐκτήσατο, τὸς δι “Ἑλλησι συμμάχες ἐποίησεν. ἐκ δὲ 
᾿ ΔΝ »"»" ν ἧ ͵ 

τἕτε εὐϑὺς τῶς μὲν φρατιώτωις παρήγἰειλε συσκευώξε- 
ε ᾽ ᾿ »“7» « ᾽ ᾿ ᾽ Ἵ ᾿ καὶ 

ὁὅ3α! ὡς ἐς φρατείαν' ταῖς δὲ πόλεσιν, ἐς ὡς ἀνάγκη ἦν 

ἀφικνέϊαγαι ςρατευομένῳ ἐπὶ Καρίαν, προόίπεν, ἀγορὰν 
͵ ᾽ ΄ ἧς ᾿ .»" ᾿ς 

παρασκευάζειν. ἐπέςειλε δὲ καὶ Ἴωσι, κῃ Αἰολευσι, ΚΦ 
ε - 7 ΄ Ν « Ν ᾽ ΕΣ Ἣν 

Ελλησποντιοις, πέμπειν πρὸς εαυτὸν ἐς ἘΦεσον τοὺς συ- 
΄ ε Ν ΄ Νν « Ν ᾽ 

12) φρατευσομενδς. Ο δὲ Τισσαῴερνης, κ, ὅτι ἱππικὸν οὐκ 
Ψ ἀν 7 ε 7 "᾽ Ξ αν 
εἶχεν ὁ ᾿Αγησίλαος, ἡ δὲ Καρία ἄφιππος ἥν, κοὴ ὅτι 

ἡγέιτο, αὐτὸν ὀργίζεοϑαι αὐτῷ διὼ τὴν ἀπάτην, τῷ ὄντι 

νομίσας, ἐπὶ τὸν αὐτῷ οἶκον εἰς Καρίαν αὐτὸν ὁρμήσειν, τὸ 
Ν εἴ 7 »,ν"ν᾿ Ἶ ὙΡ ΜῈ Ν τ 

μὲν πεζὸν ἅπαν διεξίξασεν ἐκεῖσε, τὸ δὲ, ἱππικὸν ἅπαν 
» κὮ »“Ἥ ͵ 9. ε ᾿ 

ἐς τὸ Μαιάνδρε περιῆγε τοεδῖον, νομίζων, ἱκανὸς εἶναι καῆα- 

πατῆσαι τῇ ἵππῳ τὸς Ἕλληνας, τρὶν ἐς τὰ δύσιππα 

ἀφικέαγαι. ὁ δὲ ᾿Αγησίλαος, ἀντὶ τὲ ἐπὶ Καρίων ἰέναι, 
ΔΝ » 7 ᾽ ’΄ »κ ᾿ ,) ᾽ ͵ Ἂς, 

εὐθὺς τἀναντία ἀποςρέψας, ἐπὶ Φρυγίας ἐπορεύετο, καὶ 
7 ᾽ »Ἥ , “λ, Η τ Ν ᾽ ὃ Ν 

τάς τέ ἔν τῇ ταορείου τῦόλεις κατεσρεφετο, καὶ ἐμθώλων 

8.61, οἱ τυαρόντις. Α. ). Βτ. Οὐ, ἱκανός. 
οἷ “άντις, " γόν. 

Α, 1. Βιν]. Θεῆαὶ). ἱκα- 

τῷ Τι σσαφίρνει, Ατιϊσυ πὶ ἐχ Δμ6- 
ἤἸδὸ Χεπορῃοηεῖβ δἀάετο [αι ἴ,6- 
ΟὨ0], 

ἔχοι, Ἰηάίδετυ ποὺ ργτὸ νυἱρὸ ἔχειν 
τείοη ρῆ, (ἀάσητο ᾿μδοηοίαν, Οοηία 
ἔχε, Βγ, ΟἈΠ], Οδίεγυπι ΘΆΓΓΒΤΙ ΟΠ 6 ΠῚ 
ἐρίαπι ὁχ ΡΙαίάτοθο τερειίίι Ροϊγώηυι 
ἢ, 1, 9. 

8,1}, Ὁ δὲ Τισσαφ, ἴῃη Λρεῆῇ!], ὁ 
μὲν ὗν Τισσ, 

αὐτὸν ὁρμήσειν, Δεεῖ, ὁρμήσειν αὖ- 
σον, 

"γι, ἈΒΟΙ͂], πεδίον σεριήγαγι, 

φἀναντία. ἈΒΕΠ], εὐθὺς ἀντιφρίψας. 
Ηἴης ἴμροηοἱ], Ἰεροῦας ἐς τἀνανσίω, 

Φρυγίας. Ἰθϊοάοτγιβ χίν. 79. διεξιὼν 
δὲ σὸ Καύφριον σιδίον διίφϑειριν σὴν χώ- 
ἀν--ομίχρις ὅσον κατήντησιν ἐς Κύμην. 
ἔνξϑιν ἕ ὁρμηϑὼς σὸ σλεῖφον τοῦ ϑέρυς 
τήν τι Φρυγίαν καὶ τὰ συνιχὴ δισίλεσι 
“τορϑ) ὧν--οὺσ καὶ σὺ Φϑινόπωρον ἀνέκαμψεν 
ἐς "Ἔφισον, ι 

τοορείᾳ. ἴῃ Αμοί, ἀοίποερβ ἰδᾳαϊταν 
ἀσαντώσας δυνάμεις ἀναλαμβάνων ἦγεν 
᾿ τὰς σόλωρ εἰς, αὐδ ἢ,], τοβίταοηκ ἃ 
υηΐς, 



1οὶ 

ἀπροσδοκήτως, πὰμπληϑή χρήματα ἐλάμξανε. Καὶ 18 

τὸν μὲν ἄλλον χρόνον ἀσφαλῶς διεπορεύετο᾽ οὐ τοόῤῥω 
δ.; υἷν ͵ “ς΄ ᾽ Ἂν ς« ε “ » 

δὲ οντὸος Δασκυλίου, τροίοντες αὐτϑ οἱ ἱππεῖς ἡλαυνον 

ἐπὶ λόφον τινὰ, ὡς τροΐδοιεν, τί τἄμπροαϑεν εἴη. κατὰ 
͵7 "α ἥς « " ͵ ε “-“ ς ν ε τύχην δέ τινα καὶ οἱ τοῦ Φαρναξάξε ἱππέϊς, οἱ περὶ Ῥα- 

ϑίνην καὶ Βαγαῖον, τὸν νόϑον ἀδελφὸν, ὄντες παρόμοιοι 

τὸς Ἑλλησι τὸν ἀριϑιμὸν, πεμφϑέντες ὑπὸ Φαρναξαζε, 
"΄ ΝΡ διομ, Ν ὝΣ." “ ᾿ : ἂν ᾿ 

ἤλαυνον κφὴ ὅτοι ἐπὶ τὸν αὐτὸν τἔτον λόφον. ἰδόντες δὲ 

ἀλλήλες, ἐδὲ τέηαρα τλέϑρω ἀπέχοντας, τὸ μὲν πρῶτον 

ἔξησαν ἀμφότεροι, οἱ μὲν Ἕλληνες ἱππεῖς, ὥσπερ φά- 

λαγξ, ἐπὶ τεϊάρων παρατεταγμένοι, οἱ δὲ βάρξαροι, 
Ν ᾽΄ ᾽ ΄ ΟῚ ΄ 7 ἐς , 

τὸς πρώτας οὐ λέξον ἢ ἐκ δώδεκω ποιήσαντες, τὸ βάϑος 

δι ἐπὶ πολλῶν. Ἔπειτα μέντοι τρόϑϑεν ὥρμησαν οἱ τ4 
βάρξαροι. ὡς δὲ ἐς χέϊρως ἤλϑον, ὅσοι μὲν τῶν Ελλήνων 

ἔπαισάν τινώς, πάντες ξυνέτρεψναν τῷ δόρατα" οἱ δὲ Πέρ- 

σα!, κρανέϊνα ττωλτὼ ἔχοντες, ταχὺ δώδεκα μὲν ἱππῆς, τ“ ἐᾷ 

δύο δὲ ἵππες ἀπέκτειναν. ἐκ δὲ τέτε ἐτρέφϑησαν οἱ 

Ἕλληνες ἱππᾶς. βοηθήσαντος δὲ ᾿Αγησιλάου σὺν τόϊς 

ὑπλίταις, πάλιν ἀπεχώρεν οἱ βάρξαροι, καὶ [Περσῶν] 

εἷς αὐτῶν ἀποθνήσκει. Γενομένης δὲ ταύτης τῆς ἱππο- 15 
μαχίας, ϑυομένῳ τῷ ᾿Αγησιλάῳ τῇ ὑφεραίω ἐπὶ τοροόδω 

.- ,ὔ πεν ἢ ͵ὕὔ ΄ ΄ " Ἢ : ΄ ᾿ 

ἄλοξα γίγνεται τὼ ἱερά. τότε μέντοι φανέντος, ςρέψνας 

ἐπορεύετο ἐπὶ τὴν ϑάλασσαν. Γιγνώσκων δὲ, ὅτι, εἰ μὴ 

ΓΙΒΕΝ 1Π. ΟΑΡ, ΙΝ. 

ἀπροσδοκήτως. Ματρὸ ἴβεοηοὶ. ἀ- ὀ  ρτὸ ἱππεῖς ἰηἴτα δἰῖδπῃ 8. 20. οδίεγναια 
προσδοκήτοις. ἔαϊξ ἃ ἰδ γαγὶ 5, δἰ ἐδ ΟὈΙ ττογαΐα σὰ πὰ 

δ. 13. προϊόντες. Τὰ τεξδῖε ἴεορ- δ] 118, Βγ. εἰ Οδῆ. εἰίατῃ ἢὶς ἱσισεῖς μᾶ- 
εἰανίυβ νυ]ραῖατη σπιροϊόντος ἐπηγοπάδ- 
υἱς. Ῥγϑίθγεα αὐτῷ ἐγηεπάαραι Καρ.- 
Ῥέη, οοπηρᾶγαῖο δον ΠπΉ]} ν. 4. 59. 
εἴ νἱϊ. 2. 22. 

σἄμαροσθεν. τραμει: Ἰεξεῦθαι: τὔμ- 
πρόσϑεν, 

Βαγαῖον. Ἐχ τπδγρίης ἵ.. εἰ 81, τε- 
τερὶ βουγηθὴ υὔιδιὶα5 ρτὸ Βαγκαῖον. 

ἐς δώδεκα. [τὰ τεδλε {οτίθετε ἠυ(Πεὶ 
Μοταβ ΡτῸ ἐκ. 

8, 14. ἱππῆς, Ηξος ἴογτηᾶ Αἰιῖοα 

θεπηῖ; Αἰ ὶ ἱππέας, αἱ σφέας ρτο σφᾶς. 
[ἡπ-πῆῇς, ἴογγηα Ατιοα, ποη πἰῇ πο- 

ταϊηδενὶ οἢ, οἱ τοέϊε ρτγεοὶρίαπε να- 
ἴοτοβ πιαρίῆτὶ. ϑογὶθ. εὐρὸ ἢὶς 4υο- 
αὰς ἱππέας, 486 ἕογπιὰ ἢος ἰπ ᾿ἴδτο 
σοηϑβαητίυβ ΠΟῸΪ5 ἰεγναία ε, διὶθὶ 
ἴαρε οὐ ττοταία. Ἐ' Α΄. ᾿οβως. 

. [Περσῶν]. Μογτὰϑ νεϊατὶ εἰ οθαπα ἰη- 
οἴαῆε. Βεέϊε! 

δ. 15. ϑάλασσαν. 
"Ἔφεσον. 

.4 

ῬΙαΐΑγο 9. εἰς 



152 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒ5 ΒΕ ΕΝΙΟ. 

ε Ν ε οἵ ͵ ΕῚ 7 Ἂς ἙΝ 

ἱππικὸν ἱκανὸν κτήσωιτο, οὐ δυνήσοιτο κατὼ τὼ τοεδια 

φρατεύεδξ αι, ἔγνω τᾶτο κατασκευωςφέον εἶναι, ὡς μὴ δοα- 

πετεύοντω πολεμέϊν δέοι. κοὶ τὰς μὲν λεσιωτάτες ἐκ 
““ » » "»" ͵7 ε “ ΄ Ἂ 

πασῶν τῶν ἐκέϊ πόλεων ἱπποτροφέϊν κατέλεζε" προειπὼν 
λ ΄ « ς Ψ ὦ ΄ὕ 

δὲ, ὅςις τυαρέχροιτο ἵππον καὶ ὅπλω καὶ ἄνδρω δόκιμον, 

ὅτι ἐξές αι αὐτῷ μὴ ςρατεύεοϑν αι, ἐποίησεν ὅτω ταῦτα ξυν- 
γᾷ ͵ὔ ἷ ΕΣ Ν ε λ οι “νυν 

τόμως τρώδεσϑδαι, ὥσπερ ἄν τις τὸν ὑπὲρ αὐτῷ ἀποϑα- 
΄ ᾿ , ΕἸ ε ’ὕἹ 

τιδνώμενον τυροϑύμως ζητοίη. Ἔκ δὲ τἄτε, ἐπειδὴ ἔαρ ὑπέ- 
ΟΙ, οὔ. 3. ΄ ᾿ .“ ον 7 » γ. μ 

ῴωανε, ξυνήγαγε μὲν ἅπαν τὸ ςράτευμω ἐς ἜΦεσον 
ἀσκῆσαι δὲ αὐτὸ βουλόμενος, ἀϑλα τρόϑηκε ταῖς τε 

ὀπλιτικοῶς τάξεσιν, ἥτις ἄριςω σωμάτων ἔχοι, κοὴ ταῖς 

ἱππικοίς, ἥτις κράτιςα ᾿ἱππεύοι: κφὴ πελταςαὶς δὲ »ἡ 
͵ εἰ ἣ ͵ Ν " 

τοξόταις ἄϑλα τρϑϑηκεν, ὅσοι κράτιςοι πρὸς τὼ τροσ- 
-“ » ΝΥ ᾽ὕ »Ὕ «Ὁ Ν Ἁ 

ἥκοντα ἔργω φανεῖεν. ἐκ δὲ τότε ταρὴν ὁρῶν τὰ μὲν 

γυμνάσιω τσάντα μεςὼ ἀνδρῶν τῶν γυμναζομένων, τὸν δὲ 
ε ὸ Φῳ ἃ κς ΄ ΝΠ Ἂν ἊΝ, Ὺ- 

ἱπποδρόμιον τῶν ἱππαζομένων, τὲς δὲ ἀκοντιςὰς κρὴ τοὺς 
͵7 »" ,᾿ ε Ἂ » 

1)τοξότας μελετῶντας. ᾿Αξίαν δὲ καὶ ὅλην τὴν πόλιν, ἐν ἧ 
“ νψΨ ᾽’' » , ΓΙ Ν » Ν 7 ιῇ 

ἡν, [τὴν Ἔφεσον] ϑέως ἐποίησεν. ἥτε γὰρ ἀγορὼ ἥν μεςὴ 
»" Ν  ῳ ΚΣ 8 ΔΛ ῳ ͵ 

«παντοδαπῶν 'κφ ἱππῶὼν καὶ ὁπλὼν ὠνίων οἷτε χωλκοτύ- 
ε ΄] « »" ε « 

ποι, καὶ οἱ τέκτονες, καὶ οἱ χωλκεῖς, κφὴ οἱ σκυτοτόμοι, 

καὶ οἱ ζωγράφοι, τάντες πολεμικὼ ὅπλα κατεσκεύαζον, 
,μκ » 

“-Ξ- 

τοολιμεῖν δίοι. Αροδίαυ5 Χοηορῆοη-ὀ ἄρισα: οἱ ἀείποορβ χράσιφα ἄν ἱπ- 
τεὺ5 ἀξ αὐσόν. Ἰ)εϊησορβ παθεῖ σὸς σεύοι, 
μὲν οὖν τυλουσιωτάτου; σῶν ἐκδι τοὖ- κράσιφοι πρός, ΛρΟΠῚ, οαχϊτεῖς πρὸς 
λέων, “οἵ φαίνοιντο Ὠθεῖ, ἀείποςρϑ ἐκ σύτῳ 

κατέλεξε, Τιγῆδε ρτὸ Μαηειμοο ρΡ, δὲ, τεέϊο ροπγοπιαιη σοῖο, 
578. κατοιλεγμίνος ἱπισεύοιν, πάντα μιφά, ΔροΙ], οὐ ΠῸ πάντα, 

τοροοισὼν δέ, ΛΔροί, σροδίπε δί, 1)6.- Παδοὶ σῶν ἀνδρῶν γυμναζομίνων, Ο- 
ἵποερν ἵσσον καὶ ἐμ τὰν ψυϊκαιο τηϊιτίς ετἰα πὶ τισι! τὰ ηῖς ἱσσαζο- 
ἡσασικὸν τείοτρῆι 1 ν, ἐχ ΡΙὼ- μένων, ν 
τατομο, οὐ ἰη Ακοῦίαο Πα τον ἡσισιν μιλισῶντας. Αροῆ], ἐπὶ σύχον ἱίν- 
κὃν ει, , σαρν υὐ τοῦϊς οἰποπάανίς Ν, Ὁ, ἴῃ 

ὅσι ἱξίφαι, ΛἈαοῆ!, ὡς ἱξίσωσο, ΒΙΌΙ, Οτε, Αανποϊοά, ᾿ἰϊ, Ρ. 71.  α]ρο 
ἐσοίησεν, καὶ ἱσοίησιν ὕσωρ οηίΐτῃ οἵ ἐπὶ φοίγων ἰόντας, 

ἵκαφον προθύμως μαφεύοιν' οχ αυὁ Ἰοοο δ, 17. ἕσλων ὠνίων, Δ. 4, Βτ, Οαξ, 
Ἰκοποῖαν, ῥγὸ ζητγοίη ρποίογοας μα- ὅσλων καὶ ὠνίων ὅπ, ἰωνίων, 
σιύον, 1ῃ. Δ,.), Βγ, Οὐπα]), ἀςοῖ ταῦτα, χαλκδίε, ΛΔΒΟΙ͂Ι, σιδηριΐρνονσκυσδιον 

δ, τό, ἥτις ἄφιψα, ΛΕΟΙ͂Ι, ἥσις ἄν γραφδιε, 

- "-. 3, 85" 

Αδιν 
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ὥξε τὴν πόλιν ὄντως οἴεαλ αι πολέμου ἐργαςήριον εἶναι. 
Ἐπεῤῥώογη δ ἄν τις καὶ ἐκεῖνο ἰδὼν, ᾿Αγησίλαον μὲν 18 

οὐ "᾽ ΚΕ Ν᾿, Ν "7, ͵ ,.. 9 ΄ 
τῦρωτω, ἐπείτώ δὲ καὶ τὸς ἄλλες σρατιωτῶς ἐςεῷανωμε-- 

᾽ “ ͵, 3 ᾽ ΄ Ἂν 

νους ἀπὸ τῶν γυμνασίων ἀπιόντας, καὶ ἀνατιϑέντας τοὺς 

φεφάνες τή ̓ Αρτέμιδι. Ὅπου γὰρ ἄνδρες ϑεὸς μὲν σέ- 
δοιντο, τὼ δὲ πολεμικὰ ἀσκόῖεν, τοτιϑ αρχέϊν δὲ μελετῷεν, 
πῶς οὐκ εἰκὸς, ἐνταῦϑω πάντα μεφὼ ἐλπίδων ἀγωϑῶν 
εἶναι ; Ἡγέμενος δὲ, καὶ τὸ καταφρονεῖν τῶν πολεμίων 19 
«΄, Ν 3 ὶ 7 εΥ̓ Ν ͵ .ϑ9 »“»"Ἢ »"ὝἪ»ΣἬ 

βωμήν τινώ ἐμξάλλειν τῦρος τὸ μαχεοῦῖαι, τύροειπτε τοῖς 

κήρυ ,, τοὺς ὑπὸ τῶν ληςξῶν ἁλισκομένους βαρξάρους 

γυμνὰς τωλέϊν. ὁρῶντες ὅν οἱ φρατιῶται λευκὼς μὲν, 
διὼ τὸ μηδέποτε ἐκδύεαγαι, μωλωκὲς δὲ καὶ ἀπόνες, διὼ 

τὸ ἀξὶ ἐπ᾽ ὀχημάτων εἶναι, ἐνόμισαν, δδὲν διοίσειν τὸν τοό- 
ἈΝ.) , 7 

λεμον, ἢ εἰ γυναιξὶ δέοι μάχεσθαι. 
ὖφΦὼ Ν » ς » 4 5». ΦΠΘΌΌΟΨΗΩ 

Ἐν δὲ τότῳ τῷ χρόνῳ καὶ ὁ ἐνιαυτὸς ἤδη, ἀφ᾽ ἃ ἐξέ- 20 

πλευσεν ὁ ̓ Αγησίλαος, διεληλύθει. ὥςε οἱ μὲν περὶ Λύ- 

σανδρον τριώκοντω οἴκαδε ἀπέπλεον" διάδοχοι δ᾽, αὐτῶν 
οἱ περὶ Ἡριππίδαν τταρήσαν. τὥτων Ξενοκλέα μὲν κφὴ 

ἄλλον ἔταξεν ἐπὶ τὰς ἱππῆς, Σκύϑην δὲ ἐπὶ τὼς νεοδα-- 

μώδεις ὁπλίτας, Ἡριππίδαν δι ἐπὶ τὸς Κυρείες, Μίγ- 

δώνα δὲ ἐπὶ τοὺς ἀπὸ τῶν τυόλεων ςρατιώτας, κοὴ τρο- 

ὥπεν αὐτοῖς, ὅτι ὡς εὐθὺς ἡγήσοιτο τὴν συντομωτάτην ἐπὶ 

ἐἴισϑαι. ᾿Αξεῆ. ἡγήσω ἂν εχ ἐπιεπά, ἠμαλαιύρ. Αρεῖ, ανΐονας. ΡΙιαιατοΐα 
Οδῇ. εἰ διερῃδηὶ. ἁπαλούς. ῬΟΙΪγοΡηῺ8 ἰΐ, 1. 5. τὰ μὲν 

[ὄντως οἴεσθαι. Ταπάδηγ τὶ Ἰοσις 
ῬΟΙΥΌΪ χὶϊ. Ρ. 235. εἀ, ϑομυνεῖρῃ. 
τηοηῆγανιε δπγθηἀδίοπθπὶ σοι - 
τηᾶπὶ Ὠυ)ὺ5 ἰοοὶ. [δὶ οηΐπὶ εἴ : οὐκ 
ἕξιν ὅςις οὐκ ἄν εἶπε, κατὰ τὸν Ἐζενο- 
φῶντα, τότε θεασάμενος ἐκείνην τὴν τοό- 
λιν ἐργωφήριον εἶναι τυολέμε, ἴὕὅπάε ἴὰ- 
ρίοοτ, ἰῇ Χοηορδοηίςε ἰεροπάμηι εξ : 
ὦφε σὸν σὴν τοόλιν τότε ϑεασάμενον οἷ- 
εσϑαι πολέμια ἐργαφήριον εἶναι. Εκ 44- 
ἀεπαῖς.} 

8. τᾶ. τορῶσα. Αρεῖ, πρῶτον. 
σέξοιντο, ΑΡ6Η]. σέξοιεν-- πειϑαρχίαν. 
ἐμξάλλειν, Αξεῖ, ἐμξαλξιν, 

σώματα αὐτῶν ἀσϑιενῆ καὶ λευκὰ διὰ σὴν 
φρυφήν, ἘΤΟΠΙΪΠῸΒ ἱ. τ. 17. πυάδίος 
τα] τ θ5 Γαἷ5, αὐ αἰ θα σογροτγᾶ εἴ ὑπι- 
Ῥγαιτῖίσα σοητετηπείδηΐ, οοπάϊι, Οἵ, 
εἰ Αρδιπδιοῃϊάεβ ἀρυὰ Αἰποπθοῦσα 
Χὶϊ. Ρ. 550. 

8. 20. Ξενοκλέα. Χεποοῖίεπι εἰ 50 γ- 
ποθὴ δά ρυρηδην ΟΠετοπέεηίεπι 6- 
ἀπξὶοβ πογηϊπαε Ῥ υτατοθβ ΑΡο- 
ΡΒΙΒόρτη: Ρ. 794. Ρῖὸ αὐτῶν ἴῃ τηδῖ- 
Βῖηε "εἰ 8ι. εἢ αὐτοῖς. Επ ρτὸ ἱππῆς 
ψυπι, (δῇ, ἱππεϊς. 

ὅς, ὡς, Αφεοῇ!. οπατεῖς ὅτι. Μαὶς 
Α.... Βτ. Οδῆ. προσεῖπεν, 



154. ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒ ΠΕΙΜΕΝΙΟ. 

Ν ͵ -» ͵΄ “. ὼ ν Ψ Ν ᾿ χ τὼ κράτιςα τῆς χώρας, ὅπως αὐτόϑεν ὅτω τὼ σώματα "αὶ 

21 τὴν γνώμην τοαρασκευώζοιντο, ὡς ἀγωνιώμενοι. ὋὉ μέν- 
ΡΑ͂ Ὁ Ἁ »» ΄ ᾿ ΠΣ  Ὰ ᾽ 

τοι Τισσαφέρνης ταῦτα μὲν ἐνόμισε λέγειν αὑτὸν, πτώλιν 

βελόμενον ἐξωπατήσαι, ἐς Καρίαν δὲ νῦν τῷ ὄντι ἐμιδα-: 
λεῖν, κρὴ τό τε πεζὸν, καϑάπερ τὸ τρόσϑεν, ἐς Καρίαν 

᾿ς διεξίξασε, καὶ τὸ ἱππικὸν ἐς τὸ Μα,άνδι δὲ ν οἷν » Καὶ τὸ ἱππικὸν ἐς τὸ Μωκάνδρου τσεδὶον κατέ- 
. Ν ᾽ ὸ ἢ λας οβεγοναμθηρλρ ριον ον ἀρ αφπφκονιν 

φησεν. ὁ δι ᾿Αγησίλαος ὃκ ἐψεύσατο, ἀλλ᾽, ὥσπερ 

τροέϊπεν, εὐθὺς ἐς τὸν Σαρδιανὸν τόπον ἐνέδωλε. κοι τρεῖς 

μὲν ἡμέρας δὲ ἐρημίας πολεμίων πορευόμενος, πολλὰ τὰ 

ἐπιτήδειω τῇ ςρατιῶ εἶχε" τῇ δὲ τετάρτη ἧκον οἱ τῶν τσο- 

22 λεμίων ἱππεῖς. Καὶ τῷ μὲν ἄρχοντι τῶν σκευοφόρων 
εἶπε, διαξάντι τὸν Πακτωλὸν τποτωμὸν φρατοπεδεύεον α," 

αὐτοὶ δὲ, κατιδόντες τοὺς τῶν Ελλήνων ἀκολέϑες ἐσπαρ- 

μένες ἐς ἁρπαγὴν, τυολλὲς αὑτῶν ἀπέκτειναν. αἰοϑόμενος 
δὲ ὁ ̓ Αγησίλαος, βοηϑέϊ ἐκέλευσε τὸς ἱππέας. οἱ δὲ αὖ 

Πέρσαι, ὡς εἶδον τὴν βοήϑειαν, ἡϑροίάγησαν, καὶ ἀντι- 

23 παρετάξαντο τταμπληϑέσι τῶν ἱππέων τάξεσιν. Ἔνϑα 

᾿ 
. 

τὰ κράσιςα. ῬΙατάτου5 ἐς Λυδίαν, 
Ῥοϊγδθηιβ ἰἱ. 1. 9. ᾿Αγησίλαος ἐπὶ τὰς 
Σάρδεις ἐλαύνων, καϑῆκχε λογοποιὸς ὡς 
ἱξασατῶν Τισσαφίρνην, «ίλλεται μὲν ἐσὶ 
Λυδίας, σρέσεται δὲ ἀφανῶς ἰσὶ Καρίας. 
1τὰ Ἰοοὺ5 {ΠΠῸ Ἰεκεπαάυβ εἰ, φαστη νογ- 
{{Π ν᾽ ἀεῖαγ Ἐτοηεΐπους ἢ, 8, χα, 
αὐσόϑιν ὕτω. Ακεῖ, αὐσόϑιν αὐ- 

σῷ. 
8. τι. ἐμξαλεῖν. Α, 2, Βυν!), Οὐᾶς 

τηνι Ῥεΐποερ5 Αξεί, τόσε ὧν τὧι- 
Ψ, 

τόσον ἱνίξαλι. Ακεῖ, ἐχώρησι. Τό- 
“συ εξ τερίο, Πετοῆ, Ἐ οἰ κὶ! ρ. 40. 
ταῖς ἄλλαις ταῖς ἵν τῷ τόσῳ τύτῳ νή- 
σοι. οἴ Ρ. 475. τὸν σερὶ Θράκην τόσον, 
ΡΙυιατοῦυν Αἰκεί, ὁ, 10, σό σερὶ Σάρ- 

ες σεδίον, 
εἶχε, Λρεί, σαρξίχε, 
4. 22. σι, διαξάντ,, Αμοῖ, εἶσιν ὁ 

ἡγιμὼν, αὐπῇὴ ἀὰ Ῥεγῆςο ἀυος εξι 
ἔστηο, Δἰσυς ἰκα ἢ,}, (σπ δίς εἰ ἰπ- 
τεγρτγείπίυν ᾿κοποῖαν, Μᾶς! Ὠϊοάο- 
τον χίν, 80, ἱξαγωαγὼν σὴν δύναμιν ἐξ 
τὸ Καύφρυ σιδίον καὶ σὴν σῳὶ Σίανλον 

χώραν ἰδήωσε τὰς σῶν ἐγχωρίων κτήσεις, 
---Αγησίλαος δὲ εἰς πλινθίον συντάξας 
τοὺς φρατιώτας ἀντοίχετο τὴς παρὰ τὸν 
Σήσυλον π'αρωρίας ἐπιτηρῶν καιφὸν εὖϑε- 
φὸν ἐἰς τὴν τῶν πολεμίων ἐπίθεσιν, ἐσελ- 
ϑὼν δὲ σὴν χώραν μέχρι Σάρδεων ἴφϑειρε 
σύ; σι κήπους καὶ σὸν παράδεισον σὸν 
Τισσαφίρνυς--μιτὰ δὲ ταῦτ' ἐσιφρέψας 
ὡς ἀνὰ μέσον ἰγινήϑη τῶν σε Σάρδιων καὶ 
Θυδάρνων ἀσίφειλε Ξιενοκλία τὸν Σπαρ- 
φσιάφην μετὰ χιλίων καὶ τετρακοσίων 

γιωτὼν νυχσὸς εἴς τίνα δασὺν τόσον, 
ὅσως ἰνεδριύσῃ τοῖς βαρδάροις. αὐτὸς δὲ 
ἅμ᾽ ἡμίρᾳ «οριυόμενος μετὰ τῆς δυνώ- 
μιὼφ ἐκαὶὴ τὴν μὲν ἐνίδραν παρήλλαξιν, 
οἱ δὲ βαρθδάροι προσαίαθοντις ἀτάκτως 
τοῖς ἰσὶ τῆς ὑραγίας ἱξήσοντο π΄αρα- 
δόξω,, ἐξαίφνης ἐσίφρεψιν ἐπὶ τὸς Πίρ- 
σας. ΝιίπνΝ ἰμκίτυν ἰδῆς οἱ οὈΐσανς 
δτγαν τ δ  χανόδυνάσαν 

ὁ ᾿Αγησίλαος, Αὐτὶσαϊυτη εχ Αβὸ- 
ἤϊαο αὐάϊ νοϊαίε Γοοποὶ, 

δ. 23. ἔνϑα δὴ ὁ, Απίουϊαπι ἐχ Α- 
. τόσαι δὐδίάϊ, υδάφηις ἢ, 1, 

ΟΥΌ, 



ΤΙΒΕΒ ΠῚ. ΟΑΡ. ΙΝ. 155 

δὴ ὁ ̓ Αγησίλαος, γιγνώσκων, ὅτι τὸς μὲν ττολεμίοις ἕπω 
ταρέϊη τὸ τσεζὸν, αὐτῷ δὲ δὲν ἀπείη τῶν πταρεσκευασμέ- 
γων, κωλὸν ἡγήσατο μάχην ξυνώψαι, εἰ δύναιτο. σφαγια- 

σάμενος οὖν, τὴν μὲν φάλαγία εὐθὺς ἦγεν ἐπὶ τοὺς 

παρατεταγμένες ἱππέας. ἐκ δὲ τῶν ἱππέων ἐκέλευσε 
τὲς δέκα ἀφ᾽ ἥξης ϑεῖν ὁμόσε αὐτοῖς" τὸς δὲ πελταςαῖς «ἰ.. 

εἶπε δρόμῳ ὑφηγέϊαϑα!. τοαρήγίειλε δὲ κοὴ τος ἱππεῦσιν 
ἐμξάλλεϊν, ὡς αὑτῷ τε καὶ τοαντὸς τῷ φρατεύματος ἐπο- 

μένα. Τὸὲς μὲν δὴ ἱππέας ἐδέξαντο οἱ Πέρσαι" ἐπεὶ δὲ 24 
ἅμα πάντα τὰ δεινὰ τσαρῆν, ἐνέκλιναν, κφὴ οἱ μὲν αὐτῶν 
εὐθὺς ἐν τῷ ποταμῷ ἔπεσον, οἱ δ, ἄλλοι ἔφυγον. οἱ δὲ 

Ἕλληνες ἐπακολεϑέντες αἱρῶσι καὶ τὸ φρατόπεδον αὐτῶν. 

καὶ οἱ μὲν πελτάσαὶ), ὥσπερ εἰκὸς, ἐς ἁρπαγὴν ἐτράποντο" 
ὁ δι ᾿Αγησίλαος κύκλῳ πάντα. καὶ φίλια κρὴ πολέμια 

τεριεςρατοπεδεύσατο. καὶ ἄλλ᾽ ἄξια πολλὰ χρήματα 

ἐλήφϑη, ἃ εὗρε, τυλέον ἢ ἑδδομήκοντα τώλαντα, κρὶ αἱ 
κάμηλοι δὲ τότε ἐλήφϑησαν, ἃς ᾿Αγησίλαος ἐς τὴν Ἕλ- 
λάδα ἀπήγαγεν. 

Ὅτε δὲ αὕτη ἡ μώχῃη ἐγένετο, Τισσαφέρνης ἐν ἸΣάρδε- 25 

σιν ἔτυχεν ὦν" ὥςε ἡτιῶντο οἱ Πέρσαι τοροδεδοο3 αἱ ὑπ᾽ 

αὐτῷ. γνὸς δὲ καὶ αὐτὸς ὁ Περσῶν βασιλεὺς, Τισσα- 

Φέρνην αἴτιον εἶναι τῇ κακῶς Φέρεοϑ αι τὰ αὑτῷ, Τιϑραύ- 

ἀπείη, Ἐχ Αρεῖ, ροίαϊς Μοτὰβ ρτὸ ἐπράπονεο. Αβεῖ, ἐσρέποντο εἴ δηΐς 
ἀπήει. κύκλῳ ἰηίεττ ἔχων. 

καλόν. Αρεῖ, καιρὸν ρτοῦαηις [.6- ἀλλ’ ἄσα. ΑἸά. ἄλλαςα. 1απι. 
οποὶ. Ἐοτγις . υἱταΐηαας σοηπρόη- Βιγὶ]. σδβδ). ἄλλ᾽ ἄσα. Ἑαϊτίομες τὸ- 
ἀυτῃ ἔαϊτ, οὐ ἱπέγα ο. 5. 8. 5. εῖη- 

ΟΕρ5 ἰδίάθπι ἀντιτεσαγμένας. 
ὁπλιτῶν. Εχ Αρεῖ. ἢος νυϊραῖο 

ἑπσ σέων Τα ὈΠταὶ νοϊαὶς 78 πὴ Ετ. Ροτίαβ. 
ΡΙυτατοῦυ5 Αροῆὶ. ο. το, καὶ σοῖς μὲν 
ἱππεῦσιν ἀναμίξας τὸ ττελταςικὸν ἐλαύ- 
νειν ἐκέλευσεν ὡς σώχιφα καὶ τοροσδάλλειν 
σοῖς ἐναντίοις, ϑεὰ ἰ5 αἰΐαγη νἱάεϊω 
δυξὶοτοη) ἐεηαΐ. κ 

8. 24. ἐἱπὼ δέ. Αρεῖ, ἐπειδὴ δέ. 
ἔσεσον. Α. 1. ΒΓ. Οαθ. ἐνέπεσον. 

Ῥεΐποορβ Δρεῖ, ἔφευγον. 

Ἰίψφαδε ἄλλατε: 
χρήματα. Ῥοϊγεθπὺβ ], ο. ὁ δὲ Λά- 

κων μιαγωμίῃᾳ Αὐδίων καὶ λείων τοολλὴν 
κασίσυρεν. Ἐτορτηὰ8 : ἰρίε ᾿γάϊαην, 
δὶ οἂραϊ Ποβίυτῃ γερηὶ εγαῖ, ἱγγαρῖξ, 
ορρτγοβηίαας, «αὶ Πἰς ἀρεῦαπι, ρέ- 
οὐηΐᾷ τερία Ῥοιίτωβ εἴ. 

εὗρε. Νεμάϊτα ἔαεταπι. Υἱάς δὰ 
Μεπηουδθι!α ᾿ἱ. ς. δ. 

8. 25. ἔσυχεν ὦν. Οοπίτα Ὠϊοάοτυβ 
χὶν. 80. ἀπὸ δὲ σῆς μάχης Τισσαφέρνης 
μὲν ἐἰς Σάρδεις ἀπεχώρησε. ᾿ 
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"( » 3 ν΄ » “ ἘΝ "2 “ 

ςην καταπέμωψας, ἀποτέμνει αὐτῶ, τὴν κεφαλήν. τοῦτϑ 
“ἈὉ ς ,͵ ΄ ΄ ζ Ν δος ἢ 
ὃ τοιήσας ὁ Τιϑραύςης, τρέσξεις πέμπει πρὸς τὸν ᾿Αγή- 

σίλαον, λέγοντως᾽ Ὦ ᾿Αγησίλαε, ὁ μὲν οὔτιος τῶν τραγ- 
͵ ΠΝ ἡ, ἝΝ εἴδν 5» ἣς δ ᾿ Ν δὲ 

μάτων καὶ ὑμῖν καὶ ἡμῶν, ἔχει τὴν δίκην" βασιλεὺς 

ἀξιοῖ, σὲ μὲν ἀποπλεῖν οἴκωδε, τὰς δὲ ἐν τῇ ̓Ασίω αό- 
- ͵ὔ ,᾿ Ν » »" ἴ 4 ,.. 5 Ω 

λές αὐτονομδς ἔσως τὸν ἀρχῶώιον θωσμοὸν αὐτῷ ὠποῷερειν. 
3 μ᾿ ᾿ 8. 9 τι ΓΌΣΑΝΨ 3 Ν 7 

26᾽ Αποκρινομένε δὲ τοῦ ᾿Αγησιλώξ,, ὅτι οὐκ ἂν «ποιήσειε 

ταῦτα ἄνευ τῶν οἴκοι τελῶν' σὺ δι, ἀλλὼ, ἕως ἂν σύϑη 
ἈΝ ἮΝ Ὁ“ ͵ ͵΄ 5.“ 3 Ν 

τῶ σαρὰ τῆς τυόλεως, μεταχιωρησον, εῷη, ες τὴν Φαρνα- 

ξάζυ, ἐπειδὴ κοὶ ἐγὼ τὸν σὸν ἐχι ρὸν τετιμώρημαι. ἕως 

ἂν τοίνυν, ἔφη ὁ ᾿Αγησίλαος, ἐκεῖσε τορεύωμοαι, δίδου τῇ 

φρατιζὶ τὼ ἐπιτήδειω. ἐκείνω μὲν δὴ ὁ Τιϑραύτης δίδωσι 

τριώκοντω τώλαντα᾽ ὁ δὲ λαζὼν ὕει ἐπὶ τὴν Φαρναξώζου 
1 ᾿ οὐ ον -“ ͵) Ἄν ἋΝἝ 

27 Φρυγίαν. ὌΟντι δι αὐτῷ ἐν τῷ τεδίῳ τῷ ὑπὲρ κώμης, 

ἔρχεται ὠπὸ τῶν οἴκοι τελῶν, ἄρχειν καὶ τό ναυτικῷ, ὅπως 

γιγνώσκοι, καὶ καταφσήσασθαι ναύαρχον, ὅντινα αὐτὸς 

βέλοιτο. τῶτο δι ἐποίησαν οἱ Λωκεδαιμόνιοι τοιῷδε λο- 

΄γισμῷ, ὡς, εἰ ὁ αὐτὸς ἀμφοτέρων ἄρχρε, τό τε τσεζὸν 

ὐολὺ ἂν ἰρφυρότερον εἶναι, κωϑ᾽ ἕν σης τῆς ἰογύος ἀμφο- 
4 7 Ἃ; 3 ΄ δῶ " ΄ 

τέροις, τό τε ναυτικὸν, ἐπιφαινομένε τῷ πεζῶ, ἔνϑω δέοι. 

ἀσοτνίμνοι, Λροῆ!, ἀσέτεμε. Α 
πίαῖγε ἰππίραϊυ8 Ρατγγίαιϊἀς, ἱπίουξε- 
οἷτς ίιοάοταβ 1, 6, οὐ Ῥοϊγθοηι5. νἱὶ, 
16. αυἱ ἀοί τι παγγαῖ, 

8, χό, ἰσωιδὴ καί, Δ. 1, Βεγ]. Οπῇ, 
ἱσειδὴ μὲν ἐγώ,. Μοτὰβ πιαϊεθας ἐστοιδή 
γι αυζΓ τρ, 

τοοριύωμα, ΑΔ, ἅ. Βτ, Οαδα!, τοορεύ- 

“μαι, 

τάλαντα. ἸὨλϊοάοτυβ χὶν, 80. αὐσὸρς 
δὲ τὸν ᾿Αγησίλαον πείσας ἐξ λόγους ἰλ- 
ϑ8ν ἱξαμηναίους ἀνοχὰς ἰσοιήσατο, [{ὁ- 
ταμίου Ῥαησίγτ, 41, σὴν μέν γε μετ᾽ 
"Αγησιλάον φρωτιὰν ὑκτὼ μῆνα, ταῖς 
ἰαυγτῶν δαπάναι δέϑρεψαν. 

Φενγίαν, Ὀϊοάδογυφ : ᾿Αγησίλαος 
ἱ φησε μὶν ἐφ τὰς ἄνω σατραπείας, 
ἬΝ τοῖς ἱεροῖς ἃ δυνάμενος καλληρῆσαι, 
πάλιν ἀπήγαγε τὴν δύναμιν ἱσὶ ϑάλασ- 
σαν, 

8, 27. κώμης. Τ8 Α. ΄; Βιγ], σε- 

ἢ], Κύμην (ογθετο Τααῆς Ετ, Ῥουζαβ 
οἱ πηραϊτοιγαηδᾶτη ἱπιογργοίδίαγ, δα 
Φρικωνῖφις οἱ [ΑΥΠᾺ οἰἰατ ἀἰδὶα [ὰ- 
οττ, Ηοο τεσθρογαηῖ 1, εἰ Βιθρῃ, ἰπ 
αὐδῆαπλ δαϊτοππι τηδτρίης Ἰορίτον 
οτἰαπὶ Καυῆς, οχ ᾿ἴδτο ἵν. τ. τὸν Επαΐ- 
ἀδπ) Κύμην ἀρρίοῦο ῥτορίέγ Ἰοοὰπι 
Ἰϊοδοτὶ χὶν, 79. [ἀργὰ Ἰᾷπι Δ] ]ατα τη, 
δὶ Αροῆίαυβ, Ππλαϊαῖο ἐπ Οδτδατη 
ἐτίποῦς, οὰπὶ Ογηιᾶτη υΐαθα. Ρετνο- 
πἰἶδι, Τὰ δτο ἀδνογεταν οὐ ῬΗγυ ρίατα 
ἰηναάίε, 

ρχεται. Ἰιξοποὶ, δάἀάϊε ὁ ἐπσιφίλλων, 
Ομτογυπὶ (οἱ Αροεῆίαο ἰὰ οοπεὶ ἰδ, 
αἱ ἱπηρογίαπη οἷα 5 πιὰ} ἢ}}} ρον πη τν 
τογοίυγ, δηποίδις ΡΙαἴαγο ἢ, ον τὸ, οἱ 
Ῥαυ(αηΐ5 Εἰ, 9, Ρ. 226, 

ἀμφοτίρων, ΔΑ... Βυγ], Ομ. ἀμφόσι- 
ξα, Ἰεϊηοορ5 ἄρχοι οαιοπάαθαῦ Μοπιϑι 
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᾿Ακὥσας δὲ ταῦτα ὁ ̓ Αγησίλωος, ττρῶτον μὲν τως τσόλεσι 28 
παρήγίεαλε, ταῖς ἐν ταῖς νήσοις, αὶ ταῖς ἐπιϑαλαήῆιδι Ἰοὶς; 

τριήρεις τοοιᾷαθιαι, ὁ ΙΝ ἑκάςη βέλοιτο τῶν τόλεων:. "αὶ 

ἐγένοντο καιναὶ, ἐξ ὧν αἵ τὲ πόλεις ἐπηγίίλωντο, 'Καὴ οἱ 

ἡ γέπβν ἐποιᾶντο, χαρίζεδθιαι βελόμενοι, ἐ ἐς εἴκοσι ὸ ἑκα- 

᾿ Πάσανδρον δὲ τὸν τῆς γυναικὸς ἀδελφὸν γαϑαρχον 20 
δινμς, φιλότιμον μὲν καὶ ἐῤῥωμένον τὴν ψυχὴν, ἀπει- 

ρότερον δὲ τοῦ “σαρασκευώξεοϑαι ὡς δέ. καὶ Πέσανδρος. 

μὲν ᾿ἀπελϑὼν τὼ ναυτικὰ ἔπραδεν' ὁ δὲ ᾿Αγησίλαος, 
ὥσπερ ὥρμησεν, ἐπὶ τὴν Φρυγίαν ἐπορεύετο. 

ΤΙΒΕᾺ 1Π. ΟἌΡ. Υ. 

Κι δ. Ὲ. 

Ὁ ΜΕΝΤΟΙῚ Τιϑραύφης, κατωμαϑ εἴν δοκῶν Ὁ ̓Αγη- 
σίλαον καταφρονοῦντω τῶν βασιλέως πραγμάτων, καὶ 

ὁδαμὴ διανοώμενον ἀπιέναι ἐκ τῆς ᾿Ασίας, ἀγλὰ μᾶλλον 
ἐλπίδας ἔχοντα μεγάλας αἱρήσειν βασιλέω, ἀπορῶν, τί 

χρῷτο τόϊς πράγμασι, πέμπει Τημδκράνην τὸν Ῥόδιον ἐς 
Ψ Ἑλλάδα, δὼς χρυσίον ἐς τεντήκοϊα τάλαντα ἀργυρίς, 

καὶ κελεύοι πειρᾶϑιαι, σιςὼ τὼ μέγιςα λαμβάνοννα, δι- 

δόναι τοῖς τροεςξηκόσιν ἐν τοὺς πόλεσιν, ἐφ᾽ ᾧ τε πόλεμον 

ἐξοίσειν πρὸς Λωκεδαεμονίες. ἐκεῖνος δὲ ἐλθὼν. δίδωσιν 
“ἐν Θήδαις μὲν ᾿Ανδροκλέιδω τε καὶ Ισμηνίω καὶ Γαλαξι- 
δώρῳ". ἐν Κορίνθῳ δὲ Τιμολάῳ. τε καὶ Πολυάνϑει ἐ 

. 8, 29. ἀπειρότερον. Ῥ]αἰατοηῦ9 εἰ ἸΑνδροκλείδα. ῬΙυἴδτο 5 ΤᾺ 27. 
Τε;ίοτοβ εἰ ργαάθητίογεβ δα ΠΠῈ αἷς. 
564. πὶ πιῖὰβ ἔαϊὶ ᾿Αρέδ]αὶ ἴῃ [05 ἃ- 
τῇοσ, εἴ Ττα ἀϊα Δ ᾿ῃ ἈπιϊσΟ5. 
δ. τ, Τικοκράφην, Ῥαυίδηϊαβ 11]. 0. 

οὐπὶ ποῖτο ἴδοϊς ; 6 Ῥ]αΙΑτο᾿, Ατ- 
ἸΆΧΕΥΧ, 6.20. Ηεϊπιοοταΐοτα ἀΡΡΘΙΙαῖ, 

«σεντήκοντα τάλαντα. Απεἤίδιϑ 
Βῖπο ἀδοετὰ τα] 05 {ἀρ εἰ τ οσγα τη, 
δος εξ, πυπηογιτη Ῥεγἤοογαπῃ, Τρῖτ- 
ἰατῖο ἠξπαιοταπι, χρυ πὶ (Ὲ εχ 
Απὰ εξ αἵδεθαι, δπξζογτε ΡΙαἴδτοθο 
ΠδΡ. 15. Ηδο ρεσαπία {εἀϊείοπαϑ οἱ- 
νἱϊαϊατα βτεεοαγα πὶ εἰ ΘΙ] πὶ σομίτα 
Ταςεαἀςοπηοηΐοβ οοποίτανϊξ. 

Βυπὸ τσ μα Απιρμίτπεο, Ῥαυίαῃίδϑ 1, 
ς. σὰπὶ {{π|δηϊὰ εἴ ΑπρὨ Πετΐη πο- 
Τηἶπᾶτ. ΑΠΙΡΒΙΠοοΩ ἃ ϑρδτγίδῃ 8 
Βδγηλοῖβ ἴῃ οατοοίθι οοπ]δξζατῃ, δὲ 
ἴυπο, Ουπὴ οχίυϊος τεάϊγοηΐξ, ΠΠΌεγα- 
ἴατ, ἔβορ 5 ποπιῖπαῖ Ρ] υτάτοῃ 5 ἀς 
Οεπῖο ϑοογαῖὶβ Ρ. 282 εἰ 8110]. Τεϊτας 
Τογὶρίατα Ατηρ θὰ νεγὰ εξ νἱάθ- 
ἴὰγ. Οαϊαχίἀοτυσωη {{πτεηῖθ [αρεῖ- 
τα δ, σορποίοϊταγ ἱπάϊάεπη εχ ΡΙὰ- 
ἴᾶτοῦο Ρ. 279. εἴ 292. 

[Ππολνάνϑει, Ευπάεπη ποτηϊπδῖ 
ὙΠυογαϊάεϑ νἱῖ. ο. 34, ἔκ Δ άεμαάϊῖς.} 
γιά, ἢ. δά ἵν. 8, 8. 
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2 Ἄργει δὲ Κύκλωνί τε καὶ τὸς μετ᾽ αὐτῇ. ᾿Αϑηναῖοι δὲ, 
κοὶ οὐ μετωλαθόντες τότε τῷ χρυσίου, ὕμως πρόϑυμοι 
- 3 ἈΝ ᾽’ Α ΄ » ΄“ ΕἾ « 

ἦσαν ἐς τὸν ττόλεμον, νομίζοντές τε αὐτῶν ἄρχεοϑαι. Οἱ 
Ν Ν. ͵ ᾿" ΄ - Ν δυο ͵ ΄ μὲν δὴ δεξάμενοι τὰ χρήματα ἐς τὰς οἰκείως πόλεις διέ- 

ζαλον τὸς Λακεδαεμονίους" ἐπεὶ δὲ ταύτας ἐς μῖσος αὐ- 
τῶν προήγαγον, συνίξασαν κοὴ τὰς μεγίξας πόλεις τυρὸς 

ἀλλήλας. 

8. Τηγνώσκοντες δὲ οἱ ἐν ταῖς Θήξαις προεςῶτες, ὅτι, εἰ 

μή τις ἄρξοι πολέμου, ἐκ ἐθελήσουσιν οἱ Λακεδαιμόνιοι 
͵7 Ν Ν. Ἂ ἍΝ ͵ ͵ Ν λύειν τὰς σπονδὼς πρὸς τὸς συμμάχες, τείϑεσι Λοκρὸς 

τὲς Ὀπεντίες, ἐκ τῆς ἀμφισζητησίμου χώρας Φωκεῦσί 

τε καὶ ἑαυτός χρήματα τελέσαι, νομίζοντες, τὸς Φωκέας, 
͵΄ ΄ » ων ἼασΣ πσοῦνα , Ν νον 7 

τἄτε γενομένε, ἐμξαλεῖν ἐς τὴν Δοκρίδα. καὶ ἐκ ἐψεύ- 

ὅϑησαν, ἀλλ᾽ εὐθὺς οἱ Φωκεῖς, ἐμβαλόντες ἐς τὴν Δοκρί-- 

“δα, πο)λαπλάσια χρήματα ἔλαφον. Οἱ ὅν περὶ τὸν 

᾿Ανδροκλείδαν ταχὺ ἔπεισαν τὲς Θηξαίες βοηθεῖν τῶς 

Λοκρόϊς, ὡς ὥκ ἐς τὴν ἀμφισζητήσιμον, ἀλλ᾿ ἐς τὴν ὁμο- 

Κύκλωνι. Ῥαυίαπία5 Ογϊοποπι εἰ 217. Τιοοτὶ ὁχ ΑΥΠΡΕΪδᾺ Ἰηϊτία πὶ Ὀ6}}] 
ϑοάαηιαπ) ποτηϊηδί, 

8. 28. καὶ οὐ. Μα]επὶ καί τοιρ οὐ. 

Οείεγατ. Ῥαυϊηΐα8 δἷϊγ Οςρ μα πὶ οἱ 
Ἐρίοτγαΐετη, σακίσϑορον Ἀρρεϊ!ατατη, 

τετὰ μεουπίδε εἰἰαπὶ ἀσοςρὶ ἔς, 
γομείζοντίς τι αὐτῶν, Μικαπὶ ναϊζὰ- 

ἴδ ἐτηοηπάαρθας ἰφοηοὶᾶν. ἐνόμιζόν σε 
αὑτῶν σὸ ἄρχισθαι, ἱ. ε. Ρυϊάῦαηι, 
[88 ρμᾶτίε8. εὔξ, Ὁ]! πὶ δυΐρὶσατγί, 
Οοηῖτα Μοτὺβ ασὐυράλπι ὁχοίαϊξ ρυ- 
(8τ, αὐὖ» εἰῆσετοης ἤθης (ξηί πὶ : 
υοά εχ ἰπιαῦδηις, ἱπάϊκπυπι ἴς οὔε, 
ὧὉ αἰϊογα πὶ εἰϊξ ἱπιρογίο, (οἰ ες 
Τασειροπηοηίογυπι, Ἐςέξϊς! Τρίτων ἰπ- 
Γετοπάυπι ἀνάξιον, ως ἐμοῖς ἱπίτα δ, 
10. 

[6..2. ἀμφισξητησίμου, Λὰά Τ,Οοτος 
Οἱοῖας Απιρηϊξηίεβ. τείεσε. οἰ πὶ 
Τπυογά, {ΠΠΦ τοι, πάδεηβ, δοβ ουτὰ 

τπηοηἑ 5. (εοἸ δ διὰ τὸ τῶν Φω. 
κίων ἴχϑεε, ὕπός σοηβεγηδίαν ἢδι- 
ται Ραυίπηΐα, ᾿κ'κ “ἀδενά,} 

ἰαυνοῖ;»--«“ιλίσαι. Ῥειτίπεῖ ἑαυτοῖς κά 
ἵμοοτον Ορυπείον, Ραυΐκηίδη ἰἰΐ, ο, ᾿, 

[εοογαηῖ: τοὺς γὰρ δὴ Λοκροῖς ἡ πρὸς τὼς 
Φωχίας ἐτύγχανεν ὦσα ἀμφισθητήσιμος 
γῆ, ἐκ ταύτης τόν τε σῖτον ἀκμάζοντα 
ἔταμον καὶ ἤλασαν λξιὰν ἄγοντες. 8εὰ 
Ατηρ ἢ Πὰ πᾶ χίγαα ἕαὶς ᾿νοοτόγαπι Ὁ.- 
Ζοϊατα πὶ οἰνὶᾶ8. Ηδηο, ἱπρτίπιὶθ.. 
οοπιίτονογῆδπι ἀδ ἀρτὶβ ΒΔ αἱ δ οὐτη 
Ῥῃοοεηῆθυβ, αἷς Ραυΐαπἰαθς δίαὰς ἱμ!ὰ 
Αππρ ὨᾺ νἱἀδῖαν πὶ οοπιγονογῆα [ὰ- 
{πὶ ἰητονῦ Ῥῃοσςηίοβ οἱ ἴοοτοβ. Ηΐης, 
αἱ Εραγιϊηοπάδπι ἱπιοτίφο ἴδ ἴς 78- 
ὕαι Εαοηδτηυβ Διηρϊἔδηῇβ, ἢ ς- 

τοῖοοβ Βοηογοβ ἠδόϊυβ αὶς ἀρὰ ΡΠο- 
οφηἕδβ, δυδζοτς ῬΙαἴδγοῦο ἰπ Αὐηδίο- 
το Ρ. 51.τΡτὸ σελίσαι Μοτι8 δχ ἰοοο 
Ῥαυζαιίθδ οοπηρᾶταῖο Ἰορεδηάυπ σοη- 
(θαι ἁρπάσαι ἃυϊ λαμεδώνοιν, ἘΔΟΙΠ]- 
τὴ οἷ εἐπιοπάδιϊο ἐλάσαι, ΒοΙ], 
εἷς ἀείοτρίαπι, ἀϊοὶ (οἱςῦαι Βαοιὶ- 
ουπὶ, 

δ, 4. ὁμολογνμέίνην φίλην. Ῥοβεῆυς 
νοσαθυΐασι ἀδοῖ ΔΛ, ., Βγ, ΟαΆ. Θυὶ 
ἰαίεγαογαηι, ἀεθοῦδης (αἸ τ πν ὁμολι- 
γνμίνως [οΠ θετα, 
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λογουμένην φίλην τε κφὶ σύμμαχον εἶναι Λοκρίδα ἐμζε- 
Φληκότων αὐτῶν. ἐπεὶ δὲ οἱ Θηξαῖοι, ἀντεμξαλόντες ἐς 

τὴν Φωκίδω, ἐδήεν τὴν χώραν, εὐθὺς οἱ Φωκεῖς πέμπουσι 

πρέσθεις ἐς Λακεδαίμονα, καὶ ἠξίεν βοηϑεϊν αὑτοῖς, δι- 

δάσκοντες, ὡς ἐκ ἤρξαντο πολέμε, ἀλλ᾽ ἀμυνόμενοι ἤλϑον 

ἐπὶ τὸς Λοκρές. Οἱ μώτοι Λακεδαιμόνιοι ἄσμενοι ἔλα- 5 

ον πρόφασιν σρατεύεν ἐπὶ τὰς Θηδαίες, πάλαι ὀργιζό- 

μένοι αὐτός τῆς τε ἀντιλήψεως τῆ τῆς τῷ ᾿Απόλλωνος δεκά- 

τῆς ἐν Δεκελεία;, »ὸ τῷ ἐπὶ τὸν Πειραιᾶ μὴ ἐϑελῆσαι ἀκο- 

λυϑῆσαι. ἠτιῶντο δὲ αὐτὲς, γα Κορινϑίες πᾶσαι μὴ συ- 

σρατεύειν. ἀνεμεμνήσκοντο δὲ καὶ, ὡς ϑύειν τ' ἐν Αὐλίδι 

τὸν ᾿Αγησίλαον ὃκ ἴων, ὸ τὰ ,τεϑυμένα ἱ ἱερὰ ὡς ἔῤῥμψαν 
ἀπὸ τῇ βωμξ' καὶ ὅτι ἐδ ἐς τὴν ᾿Ασίαν ξοννδῥάτευο 
᾿Αγησιλάῳ. ἐλογίζοντο δὲ αὶ καλὸν καιρὸν εἶναι τῷ ἐξά- 

γεν σρατιᾶν. ἐπ᾽ αὐτὼς, κρὶ παῦσαι τῆς ἐς αὑτὸς ὕδρεως: 

τά τε γὰρ ἐν τῇ ᾿Ασία καλῶς σφίσιν ἔχειν, κρατᾶντος 

᾿Αγησιλώξς, καὶ ἐν τῇ Ἑλλάδι ἀδένα, ἄλλον πόλεμον ἐμπο- 

δὼν σφίσιν εἶναι. Οὕτω δὲ γιγνωσκέσης τῆς πόλεως 6 

τῶν Λακεδαιμονίων, Φρερὰν μὲν νοἱ ἔφοροι ἔφαινον, Λύ- 
σανδρον δὶ ἐξέπεμψαν ἐς Φωκέας, κοὴὶ ἐκέλευσαν, αὐτώς 

τε τὲς Φωκέας ἄγοντα παρέϊναι, κοὴὶ Οἰταίες καὶ Ἡρα- 

ὃ. 5. φραφεύειν. Μῶτρο [, εἴ 8ὲ. σῇ 
φτρατεύειν, 

δικάτης. Τυαβίπυβ ν. τι. [πἴογοα 
ΤΒοῦδηϊ Οοτιπιμίϊαας ἰεραῖοβ δὰ [8- 
ςεἀφοπηοηΐοβ τηϊταπητ, αὶ εχ πιᾶπι- 
ὈΪ8 ροτγιϊοπεπὶ ργθβϑάξθ σοπυπΠὶ8 
ΕΝ ρῥοτιοα! ας. Ρεΐοτεηῖ. Θυϊθὺβ 
πορδῖῖβ ὩΘη αυϊάοτῃ ἀρεῖς Ὀδ᾿ Πα πὶ 

βάνει 8 [ἀοξάφοπιοηΐοβ ἀξοθγηθηῖ, 
[εὰ ταοϊτὶβ δηΐ τη 5 (πᾶ πὶ ̓γτα πῇ σοποὶ- 
Ρίυπι, αὐ (Ὀεὴδ Ὀδ᾿ πὶ ᾿π ες} ρὶ Ροί- 
ἴδει, ΡΙατδγομ 5. Τί πα τὶ 9δρ. 27. οἱ 
Θηξαῖοι μόνοι σῆς δεκάτης ἀντεσοιήσαν- 
τὸ τῷ πολίμου, τῶν ἄλλων συμμάχων 

ἡσυχαζόντων, καὶ τοιρὶ χρημάτων ἡ ἦγα- 
νάκφτησαν, ἃ Λύσανδρος ἐὲς Σπάρτην ἀσί- 
φειλε, 

ϑύειν σ΄. Μοτγὰβ σε ρυΐαϊ εὔξ ἀε- 
Ἰεπάστῃ υἱ Τὰ ρεγῆσσθτῃ ; ἐρὸ νετὸ ϑύ.- 
ονφα τη δ τ. 

[ϑύειν «΄. Ηἰς δαυϊάεπι ποη ὯὨδ'- 
Πῆξτα. Νεαὰς δοουίατινὶ υΐ5, σδρῖογα, 
Ὀοπαβ, τὶ ἤυς νἱάδίυγ σοηνεδηΐτγα. 
Οοηνεηΐε 116 ταητυτῃ, δὶ εἶνα, Τα δ - 
αἀἰϊτὶ Ροιοῖ: αὐ αυὰπὶ ἀϊσαπε πόλιν 
ἐᾷν αὐτόνομον εἴο. Ῥ. 4. Ἡροὶ 4. 

σεϑυμένα ἱ ἱερά. Ῥαυΐαπία5 τῶν ερείων 

καιόμενα ἤδη τὰ μηρία ἀποῤῥίαουσιν ἀπὸ 
φοῦ βωριᾷ, ἰἰϊ. Ὁ. 225. ΌῚ ῥτϑοῖοευ ὙΠπε- 
Ὀ8πο58 εἰἰαπὶ Οοτίπιῃϊοβ, Ατρῖνοβ εἰ 
Αἰμεπίθηίεβ Αρεῆ]δυπι ἀποεη ἴῃ Α- 
ἤδτη ποη ἔεοαῖοβ ἔα  ξ αἷς. 

ἔχειν. απῖπα ἔχϑ. Εοτίε νοϊυϊξ 
ἔχοι. 
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κλεώτας, κοὴ Μηλιέας, αὶ Αἰνιῶνας, ἐς ̓ Αλίωρτον. ἐκέσε 

δὲ καὶ Παυσανίας, ὅσπερ ἐμθλιν ἡγειαν αι, ἔρεπανν 
ταρέσεεϑ᾽αι ἐς ῥητὴν ἡμέραν, ἔχων Λακεδαμμονίους τε κοὴ 
τὸς ἄλλες ξυμμάχους τῶν Πελοποννησίων. καὶ ὁ μὲν 
Λύσανδρος τά τε ἄλλα τὼ κελευόμενα ἔπραδιε, ὁ προσ- 

7 ἔτι ᾿Ορχομενίες ἀπέξησε Θηδαίων. ὋὉ δὲ Παυσανίας, 

ἐπεὶ τὰ  διωιδατήρια ε ἐγένετο αὑτῷ, καϑεζόμενος ἐ ἐν τῇ Τε- 

γέω, τὥς τε ξεναγὲς διέπεμπε, καὶ τὰ τὲς ἐκ τῶν περιοικίδων 

πόλεων ὑρδτοταΣ περιέμενεν. ἐπὲὶ γεμὴν δῆλον τοὶς ἘΡ 

δαίοις ἐγένετο, ὅτι ἐμξάλλοιεν οἱ Λακεδαιμόνιοι ἐς τὴν 

χώραν αὐτῶν, τρέσξεις ἔπεμψαν ᾿Αϑήναξε, λέγοντας 

τάδε" , 

8. Ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, ἃ μὲν μέμφεοϑε ἡμῖν, ὡς ψηφι- 

σωμένοις χωλεπὰὼ περὶ ὑμῶν ἐν τῇ καταλύσει τῷ ππολέμε, 

οὐκ ὀρθῶς μέμφιθε οὐ γὰρ ἡ τόλις ἐκέϊνω ἀψηφίσατο, 

ἀλλ᾿ εἷς ἀνὴρ εἶπεν, ὃς ἔτυχε τότε ἐν τὸς συμμάχοις 

καϑήμενος. ὅτε δὲ “αρεκάλεν ἡμᾶς οἱ Λακεδαιμόνιοι 

ἐπὶ τὸν Πειροιῶ, τότε ὥπασω ἡ πόλις ἀπεψηφίσατο, μὴ 

συφρατεύειν αὐτὸς. Δί ὑμᾶς ὅν ὄχ, ἥκιφω ὀργιζομένων 
ἡμῖν τῶν Λακεδαιμονίων, δίκαμον εἶναι νομίζομεν, βοηϑ εἶν 

θὑμᾶς τῇ πόλει ἡμῶν. ἸΠολὺ δὲ ἔτι μᾶλλον ἀξιῶμεν, ὅσοι 

τῶν ἐν ἄφει ἐγένεαγε, προθύμως ἐπὶ τὸς Λακεδαιμονίους 
ἰέναι. ἐκῶνοι γὰρ, καταφήσαντες ὑμᾶς ἐς ὀλιγαρχίαν κα 

8, 6. ἡγιῖσϑα.. Δ, 1, Βτ, Οδῇ, ἐνη- 
γδισϑαι, 

ἀπέφησι Θηξαίων. ΑἸΐα ἰπτοτίτα δ0- 
οἰάογαπς, νοϊυτὶ ραβηδ οαπὶ ΤΉ θα- 
πἷθ, ἀς αὐ ΡΙ]υςάτομυ5. ἰη Δρο- 
Βιποριι, Ρ. 8γ0. Λύσανδρος ἐρωτώμενος 
ὁ Χά ὧν ἱνίκησιν αὐτόν; τᾷ πολυ- 

μα χανίᾳ εἶσιν. 
“ 7. Τιγές, Ῥαυΐκηίας “ 5. Ὁ. 

Τιγιατῶν καὶ ἐξ ᾿Αρκαδίας τῆς 
“χῶσαι φίδων δύναμων. μὴ 

᾿Αϑήναζι, Αιἰπεπίεη δ πο ἰοκα» 
105 πιίοιδης δά ᾿ποεάμπηοηῃίον, τὸ» 

ξατατὶ, αὐ ἤατο οἱ αἰοοριδιίοης τὸβ 
τορείεγοης, αὐο5 ᾿αοςάἀεοτηοη  οΟἢ- 
τοπιῖοϑ οὐσπὶ ἱτὰ αἰπηϊίοτιιης, δι δὶοτα. 
Ῥαυΐαηΐα ᾿ἰϊ, Ρ. 228. 

8, 8. Ψψηφισαμίνοις, ΜᾶΙρῸ [δοῃο], 
ψηφισαμένων. 

εἷς ἀνήρ. Ἐπαηῖμο5, ἀδ αὰ0 Τα ρτα 
δὰ τ, 2.10. 

σοῖς συμμάχοις καϑήμενος, ἴῃ σ0η- 
ἤΠιο 1οεάἀρομηοηίογα πὴ οὐ ΤΟΥ ΠῚ 
(εὐφηβ, Αι σαϊαπ οπιιαμι Δ.,), Βυ, 
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«2 

ἐς ἔχϑραν τῷ δήμῳ, ἀφικόμενοι πολλῇ δυνάμει, ὡς ὑμῖν 
σύμμαχοι, παρέδοσαν ὑμᾶς τῷ σλήϑει" ὥςε τὸ μὲν ἐπ᾽ 
ἐκείνοις εἶναι, ἀπολώλατε, ὁ δὲ δῆμος ἑτοσὶ ὑμᾶς ἔσωσε: 
Καὶ μὴν ὅτι μὲν, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῶοι, βόλοιεϑ᾽ ἂν τὴν 10 
3 Ἂς δ Ζ Ν᾿ 3 -»" 7 » 7 

ἀρχὴν, ἣν πρότερον ἐκέκτησγε, ἀνωλαζεῖν, στάντες ἐπιφά- 

μεϑα᾿ τῶτο δὲ πῶς μᾶλλον εἰκὸς γενέσθαι, ἢ εἰ αὐτοὶ τοῖς 

ὑπ᾽ ἐκένων ἀφδιρκεμένοις βοηϑ ἴτε ; ὅτι δὲ ττολλῶν ἄῤχεσι, 

μὴ φοξηϑῆτε, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον διὰ τοῦτο ϑ' αῤῥέϊτε, 
᾽ δὲ «“ Ν τὰ “ “ Ἵ 4 Ζ ,ὔ 

ἐνθυμόμενοι, ὅτι αὶ ὑμεῖς, ὅτε πλείξων ἤρχετε, τότε τλεῖ- 

σἕς ἐχϑρὲς ἐκέκτηοϑε. ἀλλ᾽ ἕως μὲν ὡκ εἶχον, ὅποι 

ἀποφαῖεν, ἔκρυπῆον τὴν πρὸς ὑμᾶς ἔχϑραν" ἐπὲ δέ γε 
Λακεδαιμόνιοι προέφησαν, τότε ἔφηναν, οἷα περὶ ὑμῶν 

ἐγίγνωσκον. "ἃ νῦν γε, ἂν φανεροὶ γενώμεθα ἡμέϊς τε κα τι 
«ς “ “ ᾽ ᾿ς »“" ΄ ΄»ν ὑμέϊς ξυνωσπιδέντες ἐναντία τὸς Λακεδαιμονίοις, εὖ ἰςε, 
ἀναφανήσονται πολλοὶ οἱ μισῶντες αὐτός. Ὡς δὲ ἀληθῆ 
λέγομεν, ἐὰν ἀνωλογίσησϑε, αὐτίκω γνώσεαγε. τίς γὰρ 
» ͵ » »" » Ν ᾿ ΕἸ “" Ἁ ἢ ς 

ἤδη καταλείπεται αὐτοῖς εὐμενής ; ὡκ ᾿Αργέίοι μὲν ἀεί 
τῦοτε δυσμενές αὐτοῖς ὑπάρχεσιν ; ̓Ἤλεϊοι γεμὴν, νῦν ἐξε- 2 

ρημένοι χώρας κοὴ πόλεων, ἐχϑροὶ αὐτοῖς προσγεγένηνται. 

Κορινθίους δὲ, καὶ ̓ Αρκάδας, καὶ ̓ Αχεωιὸς τί φῶμεν ; οἱ 

ἐν μὲν τῷ πρὸς ὑμᾶς πολέμῳ, μάλα, λιπαρέμενοι ὑπ᾽ 

ἐκείνων τσάντων "ἃ πόνων αὶ κινδύνων αὶ τῶν δαπανημάτων 

μετέϊχον" ἐπεὶ δ᾽ ἔπραξαν, ἃ ἐξόλοντο, οἱ Λακεδαιμόνιοι, 

τοοίως ἢ ἀρχῆς, ἢ τιμῆς, ἢ ποίων χρημάτων μεταδεδώκα- 
σὶν αὑτοῖς; ἀλλὰ τὸς μὲν εἵλωτας ἁρμοςὰς καϑιξάναι 

δ. το. βοηϑοῖσε, Τυηῖ, βοηϑοῖνσε. ρας πολλῆς. Θυοά φδαυϊάεπι Ργοῦο, 
ζαῖι. βοηϑῆσε. 

8. 11. ξυνασαιδῶνσες, Α. 1. Βτ, (ά- 
8]. ξυνασαιδιῶντες. Ἰδοποὶ. δὲ Βιερῇ, 
τηδίαπι ξυνᾶσαιβη)ες, ααοά ῥτοῦδαὶ Μο- 
τὰβ, φαοηίαπι νεγὶ ὡσσιδῶν ἜΧΕΤαΡ Ια 
Ῥιοῦδία ποη ἐχῆξφηϊς. ϑεὰ ἰηΐγα υἱΐ. 4. 
37. Ἰερίτατ σννασαιδοῦντες ἤπ6 Ὁ}1ὰ νᾶ- 
τἰδίαϊα. 

.8..12. χώρας, 8ῖ, εἰ [μξοη0]. καὶ χώ- 

Ὡς ΕἸεὶ οπιηΐ ρίδης ἰεγγα ῥγῖνατὶ ἤὰ- 
8 ἀϊσαπτατ. 

παὶ τῶν. Μοτας ἀττὶςσυαπι Νδ]᾽ ἴὰ- 
ἐρεξζατα ἱποϊαῆς, Ῥαυϊο δηΐεα νετθα 
μάλα λιπαρόμενοι οἷο ἀεΐεπάϊ Ροηδ ς 
ἴεἀ τὰϊο τηδρὶς Ταΐρίοῖο οὐϊὶ Ατοῦ- 
ἄστα ἴῃ Γδοεἀξογηοηΐος δυροδίτατ, 
Ἰερὰβ μάλα ταλαιπωρόμενοι. 

εἵλωτας. Αὐξεῖ οὐϊυπι, αυοὰ Ποῃ 
.«Μ 
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» »-»"-» “᾿ ᾿ς ᾽ δ. δ 

ἀξιῶσι, τῶν δὲ ξυμμάχων ἐλευϊέρων ὄντων, ἐπεὶ εὐτύχη- 
᾿ 7 5 , ᾽ -- Ν  Ν ἃ ε ἰωὐ 

13 σάν, δεσπόται ἀνωπεφήνωσιν. ᾿Αλλὼ μήν καὶ οὺς υμῶν 
» ν᾿ ͵7 5 Ἔ μὲ 7 ΓΟ Ν 3 
ἀπέςησαν, Φανεροί εἰσιν ἐξηπατηκότες" ἀντὶ γὰρ ἐλευ- 

ϑερίας διπλὴν αὐτοῖς δουλείαν πωρεογήκασιν" ὑπό τε γὰρ 

τῶν ἁρμοςῶν τυραννένται, καὶ ὑπὸ δέκω ἀνδρῶν, οὺς Λύ- 

σανδρος κατέςησεν ἕν ἑκώφη πόλει. ὃ γεμὴν τῆς ᾿Ασίας 
3 ΄ "ὦ Ν βασιλεὺς, κοὶ τὰ μέγιςω αὐτοῖς συμδαλόμενος πρὸς τὸ 

ε " -“ »" ΕΝ ΠῚ ᾽ ν 

ὑμῶν κρατῆσαι, νὺν τί διάφορον τάογεε, ἢ εἰ μεϑὶ ὑμῶν 
΄ » » ἥν" ᾽ 3 ᾿ δ ς τὰν κα 

14 κατεπολέμησεν αὐτῶς ; Πῶς ὅν οὐκ εἰκὸς, ἐὼν ὑμέίς αὖ 
»-ὔ7ὕ-»Σ “" " »“" Η ΄ “ --ὦὉΝ Ἂς 

τροςήτε τῶν ὅτω ᾧανερως ἀδικουμένων, γυν ὑμῶς «πολὺ 
΄7͵ὕ »" ͵ ΄ ε, Ν Ἵ, 

ἤδη μβέγισους τῶν σσώποτε γενέογαι ; ὅτε μὲν γῶρ ρ- 

χετε, τῶν κατὰ ϑάλωδαν μόνον δήπου ἡγδίαϑε. νῦν δὲ 
͵ Ν « » " ΝῚ Ν - 7 

πάντων, καὶ ἡμῶν, κοφὴ Ἰ]ελοποννησίων, Καὶ ὧν τορόατεν 

ἤρχετε, καὶ αὐτῷ βασιλέως, τοῦ μεγίςφην δύνωμιν ἔχοντος, 
ε 4 ἂν ΄ ͵] 3 "ν" ΜΝ) Ἀ 
ἡγεμόνες ὧν γένηοϑε. Κωῖτοὶ ἡμὲν τολλου ἄξιοι ΓΟ 

ἐκθίνοις σύμμαχοι, ὡς ὑμὲϊς ἐπίφαοϑε" νῦν δέ γε εἰκὸς 
γ Αἴ νὰ. σε ΄ ΠΥ ᾧ δὴ Ν τῷ παντὶ ὑμῖν ἐῤῥωμενεφξέρως ἡμᾶς ἕψεοϑαι, ἢ τότε Λα- 

κεδακμονίοις" οὐδὲ γὰρ ὑπὲρ νησιωτῶν ἢ Συρωκουσίων, 

ὅδ ὑπὲρ ἀλλοτρίων, ὥσπερ τότε, ὠλλ᾽ ὑπὲρ ἡμῶν αὐ- 
μδν. ΄ ͵ Ν » , ἀν δ τὦ ἣὸ 

᾿ϑτῶν ἀδικουμένων βοηϑέσομεν. Καὶ τοῦτο μέντοι χρὴ εὖ 
ν ε ε ἊΝ » 

εἰδέναι, ὅτι ἡ Λακεδιωμμονίων πλεονεξία πολὺ εὐκαταλυ- 
τωτέρω ἐςὶ τῆς ὑμετέρας γενομένης ἀρχῆς. ὑμέςς. μὲν 

᾿ ᾿ « ἊἍ ν᾿ ᾽ 

γὰρ, ἔχοντες ναυτικὸν, οὐχ, ἑκόντων ἤρχετε" ὅτοι δὲ, ὀλί- 
" ͵7 ν ν Ὁ Ν ν « ΄ 

γ0ι ὄντες, σσολλωπλωσίων ὄντων; δα, ἀδὲν χεῖρον ὠπλισμε- 
“» "“ν - ΄ « “ ᾿ ΄ 

νων πλεονεκτόσι. τῶυτ ὃν. λέγομεν ἡμείς' εὐγε μέντοι 
Ρ τ ᾽ “ [ ͵ ᾽ Ν 

ἐπίςαο)ε, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, ὅτι νομίζομεν, ἐπὶ πολὺ 

ϑραπαπος, πδὸ τεριοΐκψε, (δὰ ΕἸ ς οι συμμαχήσειν, Ορρίοτα τη τῷ σἀνφὶ Πηγΐ - 
πὐΐτί, αἷς, πογπιοῖδα. ἃ Ἰαιοσάξοπιο- ἰτεγ αρτὰ ἰΐ, 3, 22. σσῶς οὐ ταῦτα σῷ 
ηἰ 5, 6ὐ ΠΙροτία ἴσσνου ρηῳβοὶ, «ανσὶ ἱκοίνων ἀδικώσιρα. " 

ὅ, 13. συμδκλόμανος, Ἐξέϊο, Ὧσο δ, τ6. ὑμεῖς μὲν γάρ, Δ. 1, Βτ, Οδῇ, 
γυϊκαῖο συμζαλλόμενος (υδβιοἷἱι Μο- οπλίιταπὶ μέν, Ορροπαηταγ Πὶ οὐχ 
τοῦ, Ἰλείποορα, Μαηρο [κσοπο], ἀφ τὸ ἱκόνσις εἰ «ολλασλάσιοι οὐδὲν χεῖρον 

γ, ὧφλισμίνοι, ἀδίηἀο ἔχοντες ναυφικὸν οἵ 
8, 14. ἔἵψισϑα,, Μαῖβο ᾿ισοποῖαν, ὀλίγοι ὄντες, Νοίοίο ἢ. θοῖιο, 
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3 Δ ε ΑΝ "“᾿ ΩΝ μέζω ἀγαϑὰ παρακαλεῖν ὑμᾶς τῇ ὑμετέρα πόλει, ἢ τῇ 

« ᾽ Ὰ 

ἡμετέρω. 

Ὁ μὲν ταῦτ᾽ εἰπὼν, ἐπαύσατο. τῶν δ΄ ᾿Αϑηναίων τ6 

πάμπολλοι μὲν ξυνηγόρευον, “πάντες δ ἐψηφίσαντο βοη- 

θεν αὑτοῖς. Θρασύξελος ὃ, ἀποκρινάμενος τὸ ψήφισμα, 
καὶ τοῦτο ἀνεδείκνυτο, ὅτι, ὠτειχίςε τῷ Πειροκῶς ὄντος, 
" ...ω. ͵ ἐγ. Δὲ ᾽ »“» ᾽ὔ 

ὅμως παρωκινδυνεύσοιεν χάριτα αὐτῶς ἀποδξναι μείζονα, 
ἊΣ ἃ ς«»ν ψ ᾽ 

ἡ ἔλαξον. ὑμεῖς μὲν γὰρ, ἔφη, οὐ ξυνεςρατεύσατε ἐφ᾽ 
ἡμᾶς, ἡμεῖς δέ γε μεθ᾽ ὑμῶν μαχόμεϑα ἐκείνοις, ἂν ἴω-᾿ 
σιν εφ᾽ ὑμᾶς. Οἱ μὲν δὴ Θηξαῖοι ἀπελϑόντες ταρ- 17 

ἐσκευάζοντο ὡς ἀμυνόμενοι, οἱ δὲ ᾿Αϑηναῖοι ὡς βοηϑή- 

σοντες. κοὶ μὴν οἱ Λακεδαιμόνιοι ὀκέτε ἔμελλον, ἀϑλὼ 

Παυσανίας μὲν ὁ βασιλεὺς ἐπορεύετο ἐς τὴν Βοιωτίων, τό 

τε οἴκοθεν ἔχων φράτευμα κοὺὴ τὸ ἐκ Πελοποννήσου" πλὴν 

Κορίνϑιοι ὡκ ἠκολέϑεν αὐτοῖς. ὁ δὲ Λύσανδρος, ἄγων τὸ 

ἀπὸ Φωκέων καὶ Ορχομενοῦ κοὶ τῶν κατ᾽ ἐκῶνα χωρίων 

φράτευμω, ἔφϑη Σ᾽ Παυσανίαν ἐν τῷ ̓ Αλιάρτῳ γενόμενος. 
.“ Ἀ δ᾽ ε ͵7 " Ἢ ἃ. Ν ἘΠ 
Ηκων δὲ, ὠκέτι ἡσυχίων ἔχων ἄνεμεένε τὸ ἀπὸ Λακεδαι- γ8 

Ξ 7 ΕἸ Ν ῪΗΝ “᾿ ᾿ς ἡ " Ν Ν -“, 

μονίων φράτευμω,, ἀλλὰ, σὺν οἷς εἶχεν, ἤει πρὸς τὸ τεῖχος 

τῶν ᾿Αλιωρτίων. καὶ τὸ μὲν τρῶτον ἔπειϑεν αὐτὲς ἀφί- 

φαάϑαι Θηξαίων, κοὶ αὐτονόμες γίγνεοαθ αι" ἐπεὶ «δὲ τῶν 

Θηδαίων τινὲς ὄντες ἐν τῷ τάχει διεκώλυον, προδξξαλε 
Ν Ν "» ᾽ ΄ δὲ “Ἵ ς “" ᾿Ν ἡ 

πρὸς τὸ τέιχος. ᾿Ακδσαντες δὲ ταῦτα οἱ Θηξαῖοι, δρόμῳ 19 
3 ͵ “ ς “Ἢ ἊΝ ὦ -»Ἥ ΓΝ ἡ ΝΣ ", 

ἐδοήϑεν οἵ τε ὁπλῖται κρὴ οἱ ἱππεῖς. ὁπότερω μὲν ὅν εἴτε 

8. τό. ξυνηψγόρευον. Α. 1. Βτ. σα. 
ξυνηγορεύοντος 

ἀποκρινάμενος. Βτοάξειι ἱπίεγρτεῖδ- 
θαίαγ : ΡΙΈΡὨΪ πιὰ τεξεγεῦαῖ. Μοτὰβ : 
οὐπὶ τοίροηάδηβ ἰἰβ ἀδοϊαγαῖϊες {Ὁ πη- 
τηϑγῃ ἀθογοῖῖ. [τὰ Πετηοῆδδη. οοπίτα 
Ἐπεγρὰπιὶ Ρ. 1149. ἀποκρίνεται ἡμῶν ἡ 
ββλὴ ψηφίσματι. 

ξυνεσραφεύσαϊε. Μα]ς Α. 1. Βτ. σα. 
ξυνεφραποπεδεύσατε. Οξείογατῃ ἰπ εδη- 
ἄδτῃ Τεηιθητίατι ἰοουβ εῆ Πεπιοῆμε- 
Ὠἷβ ΡΙῸ Οοτοηᾶ ρΡ. 258. Λακεδαιμονίων 

γῆς καὶ ϑαλάτῆης ἀρχόντων καὶ τὰ 
κύκλῳ τῆς ᾿Ακῆς κατεχόντων ἄρμο- 
φαῖς καὶ φρυραῖς Εὔξοιαν, Τάναγραν, τὴν 
Βοιωσίαν ἅπασαν, Μέγαρα, Αἴγιναν, 
Κλεώνας, τὰς ἄλλας νήσως, οὐ ναῦς οὐ 
τείχη τῆς πόλεως τότε κεκτημένης, ἐξήλ- 
ϑέεσε ἐς ᾿Αλίαρτον, 

8. 17. ἐκ Πελοποννήσα. Ῥτοοεροῆεῖο- 
Ὡεπὶ οπηὶῆς ᾽πε. Οδῆδ]. 

ὃ. 18. ἀκέσι. (πῆ. οὔχ ἡσυχίαν. 
Βεΐηοερβ Μᾶτγρὸ ἴ,. εἰ 81. ἀπὸ Λακε- 
δαίμονος. Θυξε ἰεξτῖο ταὶ ὶ δττάες, 
Μ2 



τόᾳ4 

λαϑόντες τὸν Λύσανδρον ἐπέπεσον αὐτῷ, εἶτε κοὴ αἰδϑό-- 

μένος τῦροσιόντως ὡς κρωτήσων ὑπέμενεν, ἄδηλον" τοῦτα 

δὲ ὧν σαφὲς, ὅτι σαρὼ τὸ τῶχος ἡ μάχῃ ἐγένετο, "ἃ τρό- 

παίον ἔφηκε τρὸς τὰς πύλας τῶν ᾿Αλιωρτίων. ἐπεὶ δὲ 

ἀποϑανόντος Λυσάνδρου ἔφευγον οἱ ἄλλοι τυρὸς τὸ ὅρος, 
20 ἐδίωκον ἐῤῥωμένως οἱ Θηδοῶοι. Ὥς δὲ ἄνω ἤδη ἦσαν διώ-: 

κοντες, καὶ φενοχωρίω τε κρὴ δυσπορίω ἐλάμβανεν αὐτὰς, 
ὑποςρέψναντες οἱ ὁπλῖται ἠκόντιζον τε »κα ἔδαλλον. ὡς δὲ 

ἔπεσον αὐτῶν δύο ἢ τρές οἱ πρῶτοι, κφὴ ἐπὶ τὼς λοιπὰς 

ἐπεκυλίνδεν τυέτρες ἐς Τὸ κάταντες, κφὴ τοολλῇ τπροϑυμίῳ 

ἐνέκειντο, ἐτρέφϑησαν οἱ Θηξαῖο; ἀπὸ τοῦ κατάντες, κρὴ 
» 7 4.«᾿ ΨῸ , Ν, 7 ͵ τς ἡ 

21 ἀποϑνήσκεσιν αὐτῶν τλείες ἢ διωκόσιοι. Ταύτη μὲν ὃν 
ΟΡΕΦν Ὁ Ἶ δ τ ΦΔΙ 7) ΤΑ ν  ἢ Ν 
τῇ ἡμέρο οἱ Θηθαῖοι ἠϑύμεν, νομίζοντες, ὃ κ ἐλάξω κακὰ 

᾽΄ ΕΝ Ὁ» ΕἸ ε » 

πεπονθέναι, ἢ ττεποιηκένα!" τῇ δὲ, ὑφεραία, ἐπεὶ ἤάϑοντο 

ἀπεληλυϑότως ἐν νυκτὶ τάς τε Φωκέας καὶ τοὺς ἄλλους 
ὥπαντας οἴκωδε ἑκάφες, ἐκ τότε δὴ μέϊζον ἐφρόνησαν ἐπὶ 

- ΄ ἀπὸ δὲ ΔΝ Σ τῇ ὩΝ - ͵ 
τῷ γεγενήμενῳω. ἐπεὶ αὖ αὐυσανίως ἀνεζϑοιίνετο 
᾿ εἰ ὦ. 7 ͵7 7 

ἔχων τὸ ἐκ Λακεδαίμονος ςράτευμω, πάλιν αὖ ἐν με- 

γάλῳ κινδύνῳ ἡγῶντο εἶναι, »ἡ πολλὴν ἔφασαν σιωπήν τε 

ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΒ ΗΕΙΖΕΝΙΟ. 

8. το, ἰἐσίσισον. Ηοο δχ τηδγρὶπε 
1.. εἰ 8ῖ. τεοερί. ψαϊκο ἔσεσον, Οο- 
ἵεγαπι εἴ Ρ]εοηαίπηιβ ἱπ γοιθῖβ ὁσό- 
«ιρα--οιἴτε- εἴτε, Οοϊοτατη τε πὶ ρα πὶ 
πἰπιῖθ οὈίσατε πᾶγγαῖ Νοίζον, Εἰς τ 8 
αὰ Ῥαυΐαπίαπι ἱπιεγοερίαβ ἃ ΤῊ ὈΔηΪ5 
Βαῦςς ΡΙαίατοναβ, Ῥαυίαηΐα8 ἰἰ, Ρ, 
τ Ὁ ἰσιληλύϑεσαν δὲ ἤδη καὶ Θηξαίων 
᾿᾿αϑηναίων σινὲς κρύφα ἰς σὴν σόλιν, ὧν 
ἐσεξιλϑόνσων καὶ πρὸ σοῦ σεοίχυς ταξαμέ- 
γων εἰς, Ἰάοτη χ. Ρ. 774. φρασιᾶς ἴκ 
σε Θηξῶν ἰνύσης ἤδη καὶ ἐξ ᾿Αϑηνῶν, 

φῶτο δ' ὗν, Μαϊΐπὶ τῶσο γ' ὗν. 1ωγ- 
(αηάεν (υἰς οσοῖαθ. ἃ Νεῦτοῃο ΗΑ] - 
Ἀττοπῆ ἰπ σ0}} 6 Αὐομολ τάς, εἰἰλην ΑἸὸ- 
Ῥεέδο ὀϊξιο, κά Βωονίαπι Ἡορ  εμι, τ6- 
ἥκπις ΡΙυζατοῦο ἀς Οτασυϊογαπι ροο- 
εἰοσογαπι ἀείεδια, ες πὶ Τγίαπάτο ον 
φ. ἘΠυνίαπι ἀρτὶ δ αι! ΤορΒίη 
νεῖ ῬΡῬαυίκη, ἱχ, Ρ. 777. ΟἸἹοήδη 

φοοίῇ ᾿γίαηάτὶ νἱηάίσπης Πὀὄϊ Αἰ δῆ ΐ- 
τοίου δρυά ΑὐβίάσπΣ τοι, ἰΐ, Ρ, 1ὸ 5. 

ἀς αὰυοὸ ἀἰϊβδεηία θεης Ἰυάϊοδι ὙΥ εἴ. 
Ἰΐπρ δά Ἡϊοάοταπι ἱ. Ρ. 705. 

8, .λο. διώκοντες, Ὠϊοάοτ, χὶν, 8:1. 
φὼῶν δὲ Βοιωτῶν ἡ μὲν ὅλη φάλαγξ τα- 
χίως ἰσίφρεψιν ἀσὸὲ τῷ διωγμῦ, σῶν δὲ. 
Θηδαίων ὡς διακόσιοι πυροχειρόσερον ἐὶς 
σόπσυς φραχεῖς ἰανσὺς δόντις ἀνηρίϑη- 
σαν, ῬΙαταγΟ 9 τογοοηΐοβ οδαὐϊτ, δοῖ- 
αὰς αἷς [αὐ Πδ Γαροδῖοβ Τιλοοηϊ πιὶ, εἰ 
ψοϊα" δ θὰ δοϊπιὶ ρτοπηεἰταάϊης οὐ]- 
Ρᾶπι ἃ [δ γιονογο, τηοπίοβ 
τα] ὁσσυ "δ δά άϊι, 

φινοχωρία, ἴῃ τηδτρίης ὅς, οἱ μξοη- 
οἷαν. γι γᾶτη σε καὶ φινοπορία ὑπσε- 
λάμϑβανιν, 

8. 21. ἐφρόνησαν, Μαγρὸ 1ιεοποῖδν, 
γψν, 

ΣΝ ῬΙωτΆτοΟ 8 ἐκ Πλαταιῶν 
εἰς Θισαίας τοορινόμενος ἀἀαϊε, 

ἔφασαν σιωσήν τι. Υ, Ὁ, ἰη ΒΙΌ], 
σης, Αναδπεὶ, οσπισηδθαῖς: πολλὴ ἀφῶ» 
σία σι καὶ ταπτοινότης ἐν σῷ -αῆν αὐτῶν, 



ΤΙΒΕΝ ΤΉ. ΘᾺΡ, Υ. ἐδε 
κρὴ ταπεινότητα ἐν τῷ ςρατεύματι εἶναι αὐτῶν. Ως δὲ: 
τῇ ὑφεραία. οἵ τε ᾿Αϑηναῖοι ἐλϑόντες ξζυμπαῤετάξαντο, ὅ 
τε Παυσανίας οὐ προσῆγεν, ἀδὲ ἐμάχετο, ἐκ τὥτῳ τὸ μὲν 
Θηδαίων πολὺ μέζον φημι ἐγένετο᾽ ὁ δὲ Παυσανίας, 

συγκαλέσας πολεμάρχες αὶ ποτηκονήμᾶς, ἐδελεύετο, 
πότερον μάχην ξυνώπῆοι, ἢ ὑπόσπονδον τόν τε Λύσανδρον 

ἀναμροῖτο, κρὴ τὸς μετ᾽ αὐτῷ πεσόντας. Λογιζόμενος δὲ 3 
ὁ Παυσανίας, καὶ οἱ ἄλχοι οἱ ἐν τέλει τῶν Λιωρκεδρομιονίων, 

ὡς Λύσανδρος τετελευτηκὼς εἴη, καὶ τὸ μετ᾽ αὐτῷ φρά- 
τευμα ἡ Πημένον ἀποκεχωρήκοι, κοὴ Κορίνθιοι μὲν σαντά- 

πᾶσιν ὧκ ἠκολέϑεν αὐτόϊς, οἱ δὲ παρόντες οὐ σροϑύμως 
᾿ ͵ ΓΕΠᾺ 7 ΔΝ ΟΣ ἈΝ ε Ν ᾿ ᾽ ΄ 
σρωτευοιντο ἐλογίζοντο δὲ κ το ἐπΤοον, ὡς Τὸ μεν οντι- 

σάλον πηολὺ, τὸ δὺ αὐτῶν ὀλίγον εἴη, καὶ ὅτι οἱ νεκροὶ ὑπὸ 
Δ. 1} ; 5 Χ ἾΝ..» 

τῷ τέρχει ἔκειντο, ὥςε δὲ κρεϊπηοσιν ὥσι διὰ τὰς ἀπὸ τῶν 

πύργων ῥάδιον εἴη ἀνελέοϑαι" διὰ ὧν πάντω ταῦτα ἔδοξεν 

αὐτός, τὸς νεκρὸς ὑποσπόνδες ἀνρομρέϊδαι. Οἱ μέντοι 24 

Θηξδαῖοι εἶπον, ὅτι ὡκ ἂν ἀποδόιεν τὰς νεκρὸς, εἰ μὴ ἐφ᾽ 

ᾧ τε ἀπιέναι ἐκ τῆς χώρας. οἱ δὲ ἄσμενοί τε ταῦτω ἥκε- 

σάν, καὶ ἀνελόμενοι τὸς νεκρὸς ἀπήεσαν ἐκ τῆς Βοιωτίας. 

τἕτων δὲ πραχϑένων, οἱ μὲν Λακεδαιμόνιοι ἀϑύμως 
ἀπήεσαν" οἱ δὲ Θηδαῖοι μάλ᾽ ὑξριςικῶς, εἰ "ἢ μικρόν τις 

τῶν χωρίων πὸ ἐπιξαίη, παίοντες ἐδίωκον ἐς τὰς ὁδῶς. 

Θο σοὶ πΌ τὰ Ραΐϊαῖ 15 οαυίατη εξ, ἥγεν. Ἐτησηάαῦθαῖ προῆγεν ΚΟΠΏ 
ΟἿΓ 8] πᾶτῃ Πΐο αἰιξτογ τε πὶ ργθοῖετ- δὰ “Ἐ]1 πὶ Ν. ΠΥ 1 τὸ ττὶ 
τεῖ Χεπορῆοη, ουτπλ τε! ’]υᾶ ὃχ ἴυα 8. 23. οἱ ἐν σέλει. Ἐξδέξϊα ατιϊσυϊα τα 
πᾶγγανετὶξ ; νοσοτὴ ἀφάσιαν Ἰἰ τατ τ, τερεῖὶ ἀεθετε, ͵υάϊοανῖι ϑιερἢ. νυ]ρὸ 
᾿πιεγρτοῖδει νους ἀρροῆτο σιωπὴ, 
εἰ ἀεϊηάς αἰΐαπιὶ ἐχ ἀφασία ποπ ἰπτεὶ- 
Ἰεέξῖο ἐθεοιε ἔφασαν. Νεοεβηιαϊοση 
επλεπαάδπαϊ βαυϊάσπι ΠῸ] τὰ νἱάθο : 
Π6Ο τηᾶρηδηι νετὶ Τρεοίεπι ορίηϊο Κ΄. 
Ὦ. Βαῦδει. 

8. 22. ᾿Αϑηναῖοι, ΑἰΠεηϊδηΐε8 ἀκ.» 
οεὐαὶ ΤὨτγα νυ θυἾι15. Δ δϊοτο Ρ] αἴάτοῃο 
ἴῃ Τί, ο. 29. εἰ Ῥαυΐᾳηϊα ᾿ϊ, 5. αὶ 
ἀείεπαϊς οαυΐατη Ῥαυΐβηῖθο, Ὑοτατα 
ἦ8πι δηΐεα ρατίεπι ΑἰπεπίεηΠυτῃ δά- 
ζαϊῆς, δηΐρ ξαὶϊξ τηοηϊτυ τ. 

οὔ δατη. Μοτγιβ ἱπίεγργείδίασ {τὶ- 
δίητα τερῖβ οοπχῖτεβ, ἀθ φαϊθὰβ Ταρτα. 
ῬΙαϊάτομυ5 πρισξυτέρους τῶν Σπαρτια- 
σῶν ΔΡρεΪ᾿αῖ, εοίᾳυς αἷς ΟὈΠΙτΒῈ οοη- 
Π|ῖο Ῥαυΐδηΐδε εἰ Ῥυρπᾶπι τγεπονατὶ 
ψοϊ αἱ δ, 

ἀπὸ τῶν πόργων, ΑἩ ἔαϊς οἰἵπι τὶ 
σῶν πύργων! ὃ 

8. 24. οὐκ ἄν. Ὀαῆδὶ!. ἄν οπιϊῆϊ, 
Όἱ εἴ (ξαμεηίεπι τι ου]ὰ πὶ σοὺς ἃπῖς 

ὅς, 
τον ἰπιξαίη, Ἱ,. εἰ δι, σῳ ἐπσιξαίη, 

μ3 



τόδ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒ ΗΕΙΙΕΝΙΟ, 

αὕτη μὲν δὴ ὅτως ἡ φρατιὼ τῶν Λακεδαιμονίων διελύϑη. 

25 Ὁ μέντοι Παυσανίας ἐπεὶ ἀφίκετο οἴκαδε, ἐκρίνετο ταερὶ 
ϑανάτε. κατηγορδμένα δι αὐτϑ, καὶ ὅτι ὑςερήσειεν ἐς. 

“Ἁλίαρτον τῷ Λυσάνδρε, ξυνϑέμενος ἐς τὴν αὐτὴν ἡμέραν 

παρέσεαϑαι, καὶ ὅτι ὑποσπόνδες, ἀλλ᾽ οὐ μάχῃ, ἐπειρᾶτο 

τὲς νεκρὸς ἀνωκρέϊοϑ᾽ αἱ, καὶ ὅτι τὸν δῆμον τῶν ᾿Αϑηναίων, 
Ν ϑι "“ “ 9 “Ὁ Ἁ ᾿ ΄ Ε] “ 

λαζξῶν ἐν τῷ Πειραιεῖ, ἀνήκε, καὶ ταρὸς τἕτοις, ὃ παρόντος 
3 »" ᾽΄ ͵ὔ 3 ΦΨ. 5 » 

ἐν τῇ δίκῃ, ϑάνωτος αὑτὸ κατεγνώσγη" ὸ ἔφυγεν ἐς Τε- 
΄ ᾽ 7 ΄ ϑ. δῳ 7 ᾿ ΠΝ ν. Ν 

γέων, καὶ ἐτελεύτησε μέντοι ἐκέϊ γόσῳ. κατὼ μὲν οὖν τὴν 
ε 7 “᾽ν ὔ 

Ἑλλάδα ταῦτ᾽ ἐπρώχϑη. 

δὴ τως: Α.}. Βτ. (δῇ. δὴ ὄντως εἰ 
ἀεδίηοερβ ὅτως ᾿πέεταηλ δηῖο διελύϑη. 
Ῥιο φςρατιὰ Μογὰβ ουὐπὶ [μδ0Π0], ρτδ- 
ἔετί φρατεία, Ἶ 

8. 25. ἀνῆκε, Ἡδυὰς αυϊάςπη ταὶ 
οτἴγηδη δὲ Ἰυάϊοϊ απὶ ἦάπι δηΐεᾶ (δὶ- 
οὐαὶ Ῥαυΐαηΐαβ, [εὰ δο(οϊ υἴὰ8 ἔμεγαῖ, 
δυδῖοτε Ραυΐαηΐα ἰἰϊ. 5. Ρ.. 215. 
4οὐ παρόντος. Ῥ] υἱάτοῆιις Γγί, Ο. 31. 

ἀχ ὑποςὰς τὴν κρίσιν, 

πες δες ασὼ 

Τεγέαν. ῬΙυϊδτοῃυ8: χκῴκξι χασε- 
ξίωσεν ἱκέτης ἐν τῷ τεμένει σῆς ᾿Αϑηνᾶς. 
Ῥαυΐαηὶαβ ἰἰϊ. 5. Ρ. 216. ᾿Αϑηνᾶς ᾿Α- 
λέας Ὠδθεῖ, Νεῦ ἰδυηθη ἰπ ἐχῆϊο 
δηΐϊγησπη ὨδΌαϊς 8] Θὰ τη ἃ Ῥϑιτα 
Ῥαυΐαπίαβ, αὐ ἀρρᾶτοὶ ἐχ ἀϊξδῖο 6)ὺ5 
δρυά Ρ)υϊατοῆατη ΑΡορδίΒερτη. [ἃ- 
οοη. Ρ. 86ο. 

κατὰ μὲν ὄν. ΑἸά, οτὶῆι ὧν, [ξἀ 
ϑυηις. Βιγ!. Οδβ, ἥπιυὶ μὲν ὧν, 



. Ἐπ: ---π-:--Άρ μρφπεφᾳὁΨ π᾿ πο“ -͵π ππι““π-πΞπ͵π- στ - -- ---- 

ΞΈΝΟΦΩΝΤΟΣ . 
ἙΛΛΗΝΙΚΩ͂Ν ΙΣΤΟΡΙΩΝ 

β 

ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΈΤΑΡΤΟΝ. 

ΚΕΦ. Α. 

ΟΟ ΔῈ. ̓Αγησίλαος, ἐπὰ ἀφίκετο ἅμα μιτετώᾳῳ ἐς τὴν ΟἹ. οὅ. ". 
τοῦ Ὁ Φαρναξάζου Φρύγίαν, τὴν μὲν χώραν. ἔκᾳε "ἡ ἐπόρϑει, 
πόλεις δὲ τὰς μὲν βία, τὰς δὲ ἑκέσας προσελάμξανε. 

λέγοντος δὲ τοῦ Σπιϑριδάτε, ὦ ὡς, εἰ ἔλϑοι πρὸς τὴν Πα-3 

Φλαγονίαν, τὸν τῶν Παφλαγόνων βασιλέα καὶ ἐς λόγες 
ἄξοι, κα ξύμμαχον “ποιήσοι, προϑύμως ἐπορεύετο, πάλαι 

τότ ἐπιθυμῶν, τῷ ἀφιςάναι τὸ ἔϑνος ἀπὸ βασιλέως. 

Ἐπεὶ “δὲ ἀφίκετο ἐς τὴν Παφλαγονίαν, ἦλϑε Κότυς, 3 
καὶ ξυμμαχίαν ἐποιήσατο" κα γὰρ κωλέμενος ὑπὸ βασι- 
λέως ἐκ ἀναξεζήκει. τπέίσαντος δὲ τῇ Σπιϑριδώτε, κατ- 

ἔλιπε τῷ ̓ Αγησιλάῳ Κότυς χιλίες μὲν ἱππέας, διογιλίες 

δὲ πελταστάς. χάριν δὲ τότων εἰδὼς ᾿Αγησίλαος τῷ Σπι- 4 

ϑριδώτη" Εἰπέ μοι, ἔφη, ὦ Σπιϑριδάτω, ἐκ ἂν δοίης Κό- 
τυὶ τὴν ϑυγατέρω; πολύ γε, ἔφη, μᾶλλον, ἢ ἐκεῖνος ἂν 

λάδοι φυγάδος ἀνδρὸς, βασιλεύων πολλῆς χώρας "ἃ δυ- 

γνώμεως. Τότε μὲν ὃν ταῦτα μόνον ἐῤῥήϑη περὶ τῷ γάμε. 5 

δας Παφλαγονίαν. Ι εἰ 8ι. δἀ- 8,3. ἦλϑε Κότυς. [τὰ τεξξε επηθη- 
ἀσηὶ: σὺν αὐσῷ, {ςἀἃ υὧὐ Ταΐρεδῖατηθη ἀανὶς 1,δοποῖαν. νυϊξαίαπι ἦλθεν Ὄ- 
Ἰποϊαάσῃε, συς. 

τὸ ἔϑνος. Μαγρὸ 81. εἰ Τιδοποῖαν. τοελταφάς. ἴη Αρεῆϊδο ἰἰϊ. 4. εἰ 
σὴ ἴϑνος, Μοτὺβ τὸ ἱπιεγριοίδίυσ τῶσα. σελσοφόρῳς. 

Μ4 



τόδ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒ ΗΕΙΓΕΝΊΟ. 

ἐπεὶ δὲ Κότυς ἔμελλεν ἀπιέναι, ἦλθε πρὸς τὸν ᾿Αγησίλαον 

ἀσπασόμειος. λόγε δὲ ἤρξατο ὁ ᾿Αγησίλαος, ττωρόντων 

στῶν τ μακιοντρῆς βεταρησάβενες τὸν Σπιθριδάτην. Λέξον. 
μοι, ἔφη, ὦ Κότυ, ποίς: τινὸς γένες ἐξὶν ὁ Σπιθριδάτης 5 ξ 

ὁ δὲ εἶπεν, ὅτι Περσῶν ἐδενὸς ἐνδεέφερος. τὸν δι υἱὸν, 

τ ἔφη, ἑώρωκας αὐτξ ὡς καλός ἐς! ; τί δι, οὐ μέλλω ; κοὴὶ 

γὰρ ἑσπέρας ζυνεδέπγεν αὐτῷ. τάτε μέν ᾧασι τὴν ϑυ- 

γατέρω αὐτῷ καλλίονα εἶναι. νὴ Δί", ἔφη ὁ Κότυς" καλὴ 

7 γάρ ἐςι. Καὶ ἐγὼ μὲν, ἔφη, ἐπὲι φίλος ἡμῖν γεγένησαι, 
7] ῳ Ψ ἧς “ ΄' »" 

συμξελεύσωιμ᾽ ἄν σοι τὴν ποίιδω γενέοϑ᾽ αἱ γυναΐκω, κωλ-- 
͵7 Ἀ  Α . ἃ Ζζιανς ἂν π᾿ Ψ Ν ᾽ 3 7] 

λίφην μὲν ἔσαν" (8 τί ἀνδρὶ ἥδιον ") ττατρὸς δὲ, εὐγενεςά- 

τῇ, δύναμιν δι ἔχοντος τοσαύτην. ὃς, ὑπὸ Φαρναξάζε 

ἀδικηθεὶς, ὅτω τιμωρεῖται αὐτὸν, ὥςξε φυγάδα πάσης 
» Ζ Εν Οἷς δὰ ᾿ » πὸ Η τῆς χώρας, ὡς ὁρῶς, πεποίηκεν. εὖ ἴδει μέντοι, ἔη, 
Ψ "ὦν 5 ν  ψ ͵ - “ Ν ὥσπερ ἐκεῖνον ἐχιϑρὸν ὄντα δύναται τιμιωρῥίοϑιαι, ὅτω τὴ 

7] »»ὕ Ε “ 7 7 Ν ΄ ᾿ 

φίλον ἄνδρα εὐεργετέϊνν δύναιτο. νόμιζε δὲ, τότων πρῶ- 

χϑέντων, μὴ κεῖνον ἄν σοι μόνον κηδεφξὴν εἶναι, ἀλλὼ κρὴ 

ἐμὲ, καὶ τὸς ἄγλες Λακεδαιμονίους" ἡμῶν δὲ ἡγουμένων 
οτῆς Ἑλλάδος, καὶ τὴν ἄλλην Ελλάδα. κα μὴν μεγαλειο- 
τέρως γε σοὺ εἰ ταῦτω πρώῆοις, τίς ἄν ποτε γήμειε ; 
ποίαν γὰῤ νύμφην τοώποτε τοσἕτοι ἱππέϊς καὶ πελτως αὶ 

ἣ.γχ.4 " .“ Ν Ν - ᾽ Ν Ν "ὸ ὁπλῖται σρόπεμψαν, ὅσοι τὴν σὴν γυναΐκω ἐς τὸν σὸν 
ς κ ΄ Ν δι ͵ "ὦΨἤϑ -“ 

10 οἶκον προπέμψειαν ἄν; Καὶ ὁ Κότυς ἐπήρετο" δοκοῦντω 

δι, ἔφη, ὦ ᾿Αγησίλαε, καὶ Σπιϑριδάτη ταῦτα λέγεις ; 

μὰ τὸς ϑεὸς, ἔφη, ὦ Κότυ. ἐκέϊνος μὲν ἐμέ γε ἐκ ἐκέ- 
λευσε ταῦτω λέγειν" ἐγὼ μέντοι, καίπερ ὑπερχαίρω, ὅτων 
ἐχϑρὸν τιμωρῶμαι, πολὺ μᾶλλόν. μοι δοκῶ ἥδεοθ'αι, ὅταν 

"1 τί τοῖς φίλοις ἀγαθὸν ἐξευρίσκω. ὙΤί ὅν, ἔφη, οὐ τυν-- 

ξ. γ συβδυλεύσωμ", Ματέο Βεσηοὶ, ὑφ. 
συμϑυλιεύοιμι ἥν, 4. 9. γι φοῦ, Δ, ), Βτ, Ομῆ, σπιίε- 

γινίσϑαι., Ῥτιης, Ῥογίαβ Ἰερὶ νοϊθ- τυηῖς σῷ, 
δαι ἀγαγίσϑαι, Ἠεξὶς, μαΐο, 8. 10, ὑσιρχαίρω, ΝλΙρο 10. εἰ 51. 

ὅ, ὑπό, Μιερο 81, ᾿δομοῖαν, ὧς ὑπιρχαΐξων, 



“1 βυληθῆγαι, ἅπερ ἡμᾶς. 

μ» 

ἐμὰ 

{ΠΕ ΙΝ. ΟΑΡ, Ε, τόρ 

ϑάνη, εἰ καὶ ἐκείνω βελομένῳ ταῦτ᾽ ἐξί; κοὶ ὁ ᾿Αγησί- 

λαὸς, ἴτ᾽, ἔφη, ὑμμόῖς, ὦ Ἡριππίδα, καὶ διδάσκετε αὐτὸν 
Οἱ μὲν δὴ ἀνασάντες ἐδίδα- 12. 

ανα, τ ὙὝΝΝΝ 

σκοὸν. ἐπεὶ δὲ διέτριξον, βέλει, ἔφη, ὦ Κότυ, καὶ ἡμεὶς 
δεῦρο καλέσωμεν αὐτόν ; πολύ γ᾽ ἂν οἶμαι μῶλον, ἔφη, 
«ἊΝ »“ ἂΨ ΚνΝ Νιρό ας, Μ᾽ « ᾽ 3 

ὑπὸ σου τπαειοϑήναι! αὐτὸν, ἢ ὑπὸ τῶν ἄλλων ἁπάντων. ἐκ 

τότε δὲ ἐκάλει ὁ ̓ Αγησίλαος τὸν Σπιϑριδάτην τε κρὴ τὼς 
ἄλλες." Προσιόντων δὲ αὐτῶν, εἶπεν ὃ Ἡριππίδας" τὰ τ3 

μὲν ἄλλα, ὦ ̓ Αγησίλαε, τὼ ῥηϑέντα τί ἄν τις μακρολ» 
γοίη: τέλος δὲ λέγει Σπιϑιιδάτης, τῶν τοοιέῖν ἂν ἡδέως, 

ὅ τί σοι ̓ δωκναίη. ἐμοὶ μὲν τοίνυν, ἔφη ὁ ̓ Αγησίλαος, δοκέϊ, 14. 

σὲ μὲν, ὦ Σπιϑριδϑάτω, τύχῃ ἀγωϑῆ διδόναι Κότυϊ τὴν 

ϑυγατέρα, σὲ δὲ λαμᾷάνειν. τὴν μέντοι τροζδω πρὸ ἦρος 
ὄκ ἂν δυναάμεϑια πεζῇ ἀγαγεν. ἀλλὰ ναὶ μὰ Δί᾽, ἔφη 
ὁ Κότυς, κατὼ ϑάλωδαν ἤδη ἂν τέμποιτο, εἰ [σὺ] βού- 

λοιο. 

ἀπέπεμπον τὸν Κότυν. 
Καὶ εὐϑὺς 

Ἐκ τάτε δεξιὰς δόντες κ»αἃ λαξόντες ἐπὶ τἕτοις, γ5 

ὁ ᾿Αγησίλαος, ἐπεὶ ἔγνω αὑτὸν σπεύδεντω, 

τριήρη πληρώσας, καὶ Καλλίαν Λακεδαιμόνιον κελεύσας 

ἀπαγαγέϊν τὴν πεῦδω, αὐτὸς ἐπὶ Δασκυλίου ἐπορεύετο, 

ἔνϑα καὶ τὰ βασίλεια ἦν Φαρναξάζῳ, καὶ κῶμαι περὶ 

αὐτὼ πολλαὶ καὶ μεγώλαι, κφὶ ἄφϑονω ἔχεσαι τὼ ἐπι- ᾿ 

τήδεια, γα ϑῆραι, αἱ μὲν ἐν περιειργωσ μένοις παραδείσοις, «. 

αἱ δὲ καὶ ἀνωπεπΊαμένοις τόποις, πάγκωλαι. περιέῤῥει 6 
᾿Ἀοίώ ΓΎΣΊΖΙ 

8, 12. ἐχ τόσῳ δέ, Μοτὰ5 τηδίε δαὶ 
δή, Ἐεέϊε, ραῖο. 

σὸν Σπιθριδάτην. 
ἴαπὶ Α. 1. Βτ. Οδῇ. 

8.. 13. αὐσῶν. Μαγρο 1βοπο]. εὐ- 
ϑύς. ϑεὰ ἴτὰ ροδ προσιόντων δὲ ἔμοτίς 
ἱπίοτριηρθπάστῃ. 

8. 14. ἤδη-τεσύ, Ηξος οὐϊὰπὶ Α. 
3). Βγ. Οδῆδι. 

8, τ, Καλλίαν, Ἐυπάσπηῃ ποπηϊπδὲ 
ἴῃ Αβϑῆϊδο γἱϊ, 3, οἱ ῬΟΙγθηυ8. 

Ἀπισαϊασπῃ οπὶξ- 

“πκὐῶὶο- 

ἐπορεύισο. ΝΜΙαΓβο Ἰμοποῖαν. ἀπε- 
πορεύεσο, Ῥαίου]οη 8η ἰάςπι ἢὲ οὐ πὶ 
Δασκύλον κώμη ἀρὰ Αἰπεπδρυπι ἱΐ. 
Ρᾶρ. 43. πείοϊο. ϑ8εἀ 1 ἴῃ ΡΒεγεία 116 
Ἰδιάεπι Ροηΐϊξ Μηνὸς κώμην, εἰ Λέοντος 

λώμην. Μὶιάεταν ἰφίαγ ΡΗτυ βία χωώμη- 
δὸν ἴδ ΡῈΓ ρᾶροβ μδδίταία ἔμ! ξ, φυοὰ 
πᾶγγαῖῖο ΧΕπορΠοπίὶβ αὈϊηια ἀγραογε 
νἱάἀειυγ. 

ϑῆραι. Τὰ Βτοάξουϑ ἐογίθετα 1υβῆς 
ΡῬιο ϑῆρας ἴῃ. Α, 2. Βτ. (84). 

»»-- 

͵ 
Λ ΓΟ, δ 
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δὲ καὶ τυυταμὸς, τοαὐτοδωπῶν ἰχϑύων πλήρης. ἦν δὲ καὶ 
μέγ “ ως ΕΣ -" » » .“ 3 “Ἢ 

τῷ ττηνὰ ἀἄφϑονα τόϊς ὀρνι εὗσαι δυναμένοις. ἐνταῦϑ 
μὲν δὴ διεχείμεαζε, [κα]. αὐτόϑεν [καὶ] σὺν προνομοῶς 

γ)γτὼ ἐπιτήδειαι τῇ φρατιῷ, λαμ ἀνιῶν. Καταφρονητικῶς 

δέ ποτε καὶ ἀφυλάκτως, διὰ τὸ μηδὲν ταρότερον ἐσφάλ- 
3α!, λωμᾷξανόντων τῶν ςρατιωτῶν τὼ ἐπιτήδειω, ἐπέτυχεν 

αὐτοῖς ὁ Φαρνάξαζος, κατὰ τὸ πεδίον ἐσπαρμένοις, ἅρ- 
ματα μὲν ἔχων δύο δρεπανηφόρα, ἱππείς δὲ ὡς τετρακο- 

18 σίους. οἱ δὲ ἡ Ἕλληνες. ὡς εἶδον αὐτὸν τροσελαύνοντα, 

ξυνέδρωμον ὡς ἐς ἑπ]ακοσίες. ὁ δὲ ἐκ ἐμέλλησεν, ἀλλὰ 
τροτησώμενος τὼ ὥρμωτω, αὐτὸς δὲ σὺν τοῖς ἱππεῦσιν 
ΕΔ 7 ΕΣ ΄ ΕῚ 7 ᾽ " ΄ ε Υ ὃ» 

10 ὄπιοϑεν γενόμενος, ἐκέλευσεν ἐλωῦνειν ἐς αὐτᾶς. ὡς δὲ τὰ 
«“ ᾽ ͵7 ΄ δ ἃ ,͵ὔ ἊΝ ς ς Ὕ ὥρμαϊα ἐμξωλόντα διεσκέδωσε τὸ ἀϑιρόον, τωχὺ οἱ ἱππεὶς 
κατέξαλον ὡς ἐς ἑκατὸν ἀνϑρώπες, οἱ δ ἄλλοι κατέφυ- 

ν΄ ἴὭν ͵ 2 Ν ἧς Ὑἷἶ ΠΝ ΝΜ, 2 
γον πρὸς ᾿Αγησίλαον" ἐγγὺς γὰρ ἔτυχε σὺν τοὺς ὁπλίτωις 

Ὡοῶν. Ἔκ δὲ τὔτξ, τρίτη ἢ τετάρτη ἡμέρω, αἰαϑάώνεται ὁ 

Σπιϑριδάτης Σ Φαρνάξαζον ἐν Καυῆ κώμη μεγάλη σρω- 

τοπεδευόμενον, ἀπέχοντω φάδιω ὡς ἑξήκοντω κοὴ ἑκατὸν, 
41 αὶ εὐθὺς λέγει τορὸς τὸν Ἡριππίδαν. κρὴ ὁ Ἡριππίδας, 

ἐπιϑυμῶν ἀεὶ λαμπρόν τι ἐργάζεσθαι, αἰτέϊ τὸν ᾿Αγησί- 

λῶον ὁπλίτας τε ἐς διογιλίους, κα πελταφὰς ἄλλες τοσὅ- 

τες, να ἱππέας τάς τε Σπιϑριδάτε αὶ τὸς Παφλαγόνας, 

22 καὶ τῶν Ἑλλήνων ὁπόσες πείσειεν. ἐπεὶ δὲ ὑπέογετο αὖ- 

τῷ, ἐθύετο' καὶ ἅμα δάλη καλλιερησώμενος, κατέλυσε 
τὴν ϑυσίαν. ἐκ δὲ τότε 'δειπνήσαντως τοαρήγ[ειλε παρόϊ-- 

28 ναι τρόαϑεν τοῦ φρατοπέδαη. σκότας δὲ γενομένε, δ δὲ οἱ 
Θ΄ “ ᾽ -“ Ν Ν 4 ἃ ΄ 
ἡμίσεις ἑκάφων ἐξῆλϑον. ὅπως δὲ μὴ, εἰ ἀποτρέποιτο, 

6, τό, καὶ αὐτόϑιεν καί, ΑΔ. 1, Βιγὶ, 
Οαῆαὶ, ροϊενίαβ καὶ οα τα πὶ Κ΄ υἱγυπι- 
ἥἄὐύο ἱποϊαῦε Μόν. 

[Καὶ αὐτόϑεν καὶ σὺν σ΄ φγομιαῖε--τ- 
Ἡ, ς, Τωνι ἐὰν ἦσο ἰδ ἰοοο, μϑδὶ λίδενα- 
ὁ", Τμρ καὶ ἰφοὶ  “πονευλακενττθαᾳ ἀϊ- 

»ἶδῆε ῥαδμίαίονίδια οἴο, 5. νἱάἀοϊατ 
τοῖϊς (οἰ δ, αυὶ ρεΐίπιυβ δά ἀἰάϊε αἰτ- 
τὰ καί, ΚΕ 4, Ἡ οϊβμε.) 

δ, 23, ἐξῆλθον, νἱεῖο ορεταμυιι ἐἀϊ- 
τἶο Μοτὶ Βᾶθει ἰξῆλϑεν, 
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καταγελῷεν αὐτοῦ οἱ ἄλλοι τριόκοντα, ἐπορεύετο σὺν ἣ 
« »“ - ΄ 2 Ν “ 

᾿Αμώ δὲ τή ἡμέρω ἐπιπέεσων τῇ ϑαρια δὲ εἶχε δυνώμει. 

{γι 

Φ 

βάζω. προγοκεθαῳ, τῆς μὲν τοροφυλωκῆς αὐτῶ, Μυσῶν 

ὄντων, ταολλοὶ ἔπεσον, αὐτοὶ δὲ διαφεύγεσι, τὸ τὸ δὲ ςρατό- 

πεδὸν ἁλίσκεται, τὸ πολλῷ μὲν ἐκπώματω, κοὶ ἄλλα δὲ, 

οἵω Φαρναξάζου κτήματω, πρὸς δὲ τὅτοις σκεύη τοολλὼ, 

καὶ ὑποζύγια σκευοφόρα. διὼ γὰῤ τὸ φοξέίοθαι, μὴ, εἴ5 

πὸ καταςαίη, κυκλωθεὶς πολιορκόϊτο, ἄλλοτε ἄϑλη τῆς 

χώρας ἐπήει, ὥσπερ οἱ νομώδες, καὶ μάλα ἀφανίζων τὰς 
“ρατοπεδεύσεις. Ὑποσήσας δὲ Ἡριππίδας ταξιάρχους 26 
καὶ λοχαγὸς, ἀφέλετο ἅπαντα τόν τε Σπιϑριϑάτην αὶ 

τὸς Παφλαγόνας, ἵνω δὴ ποδλὼ ἀπαγάγοι τὰ αἰχμώ- 

λωτῶω τὸς λ 
΄ 2 »" ΄ » 

οπώλωις. ἐκέννοι μέντοι ταῦτω παϑόν- 27 
35 4 5 ται « ᾽ ΄ ᾽ ΄ 

τες, ὥκ ἤνεγκαν, ἀλλ᾽ ὡς ἀδικηϑέντες καὶ ἀτιμαοϑ ἕντες, 
νυκτὸς συσκευασάμενοι ὥχοντο ἀπιόντες ἐς Σάρδεις πρὸς 
» “ 7 - ἘΝ 4.δ “ ᾽ ἯΝ ΄ 

Αρίιοίϊον, πιφεύοντες, ὅτι καὶ ὁ ᾿Αριοῶος ἀποςὰς βασιλέως 

ἐπολέμησεν αὑτῷ. ᾿Αγησιλάῳ μὲν δὴ τῆς ἀπολέξψεως 28 

τοῦ Σπιϑριδάτα καὶ τὲ Μεγαξάζε καὶ τῶν Παφλαγόνων 

ἐδὲν ἐγένετο βαρύτερον ἐν τῇ φρατείω. 

.8. 24. ἐπυπεσών. ῬΙῸ ἐπιπεσόντος αὖ- 
τῷ, υὐ ταοπυῖς Μοτγαβ, 

τῇ τρωτοπεδείᾳ. Ιπαὔιίαῖαπὶ τὶ 
δροίαϊε ΡΙῸ τῷ φρατοπέδῳ. 

[φρατοπεδείᾳ. Ψειθατη Ποὺ ἔδερὶιβ 
Ἰερίτατ, ἂς ἀραὰ Ὀϊοηγῆαπι ἨδΙὶο. εἰ 
Δυηαπατη, ποῆτει ἱγηϊταϊοτθπ, 6 40 

ΡΙατγα {ταὶ ροτυϊ ἴδηι, Ορουττγὶς οιϊᾶτα 
ἀντιςρατοπεδεία. ῬαΆΪΪΟ δηῖε {νηιαχὶ 

. ποτηϊηδίϊν!, ἐπυπεσὼν, ἤτα 5. οὐδ {Π| 8 
ἰϊ. 2.3. ὁ ἕσερος τῷ ἑτέρῳ παραγγέλλων, 
ΟῚ ἀς Ὦδο ἔογπηδ ἢ 81} τηοηϊιϊ. ΟἹ, 
Ουτορ. νἱϊ!. 3.12. Ε΄ Α. Ῥροίβες.} 

8. χό. ὑποτήσας. Απὶα πος νεγθ πὶ 
ἴῃ 81. εἰ -" ΠΝ πηθπλ γα πα Βοο: 

᾿ ἐπὰ δ τὰ ληφϑέντα χρήματα ἀπήγα- 
γον οἵ σε τἸιαφλαγόνες καὶ ὃ Σπιϑριδάτης, 
ὑσποτήσας εἴο. ηπ186, πᾶς δάἀάϊια ἤηῖ, 
ἰρῆοσο. Ετῇ νϑγὸ Μογὰβ ρᾶτγιϊουΐϊαπι 
ἤδηο δά {επίστη ρεγβοϊθε πα τῃ πιὶπ5 
πεοοῆδγίαπη ραϊαθαῖ, ἐρῸ ἰᾶπιθη ΠΟΠ 
(οἱὰπὰ ἠεοεβδγίαστη οδ:ι; δὰϊ οἱ τα 

ψεῖθα οθηΐεο, δὰ πὸ ἢς αυἱάεπι ο- 
πχηΐὰ δᾶ ΡτϑοβἸτετίτη, αυᾶπηνῖβ οὰπὶ 
1θοη0}. ἐπισήσας ἸεξᾶβΒ. Πὲς τὰ ἱρίᾳ 
ΡΙυτάτοῃ. Αβεῇ!. ἄρ. τι. πικρὸς ὧν 
ἐξεσαφὴς τῶν κλαπέντων, “ὶ τοὺς 

ρ8: ἀναγκάζων ἀσοτίϑεσθαι καὶ φάνσα 
φωρῶν καὶ διερευνώμενος. 

ξ, 27. τοιφεύοντες. 
τυιςεύσαντες. 

᾿Αριαῖος, 15 εἴτ, φαΐ οὐυπῃ Ογτο Ὀεὶ- 
Ἰὰπι βεῆδγαι οοηίγα Ατίαχεγχεσῃ, εἴ 
Ογτὶ ὕπαρχος ΚεΠπορῃοπίὶ Απ85. 1. 8. 
Ῥϊοάοτο χὶν. 24. σατράπης Ογτί ἀϊοὶ- 
ἴὰγ, Ιῃ Ὀττοαμε, Γοτιρίογε ᾿ἰδγὶ νατσὶ- 
δηΐϊ ἰηΐεγ ᾿Αριαῖος ει ᾿Αριδαῖος. δἰίᾳυϊ 

εἴα πὶ ̓Αρισιαῖος Πα επΐ. 
ὃ. 28. μὲν δή, ϑεαυΐϊζυγ ἀπὸ τῆς 

ἀπολήψεως ἴῃ Α. ). Βτ. Οα. Ῥηπιυς 
Ετ, Ῥοιῖυβ σοτιοχὶς ἀσολέψεως. 

Μεγαξάζε. τὰ ΑἸά. Οοπίτα Μεγα- 
ξύζᾳ Τυηι. Οαῇ. Βτγ]. [πα Αρεῆϊδο 
ΟΔΡ. 5. εἰ Ρ] υϊΆτοΟΠΟ 0. 11. εἴ Μεγα- 

Μᾶτβο [δοποὶ. 
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89 Ἦν δὲ τις ᾿Απολλοφάνης Κυζικηνὸς, ὃς καὶ Φαρνωξάζω 

ἐτύγχανεν ἐκ ταλωιξ ξένος ὧν, κοὶ ᾿Αγησιλάῳ κατ' 
ἐκέϊνον τὸν χρόνον ἐξενώϑη. ὅτος ὅν εἶπε πρὸς τὸν ᾿Αγησί- 
λαόν, ὡς οἴοιτο, συνωγωγεῖν ἂν αὐτῷ ἐς λόγες περὶ Φι- 

λίας Φαρνάδαζον. ὡς δὲ ἤκεσεν αὐτῷ, σπονδὰς λαξὼν 

κοὴ δεξιῶν, τσαρῆν ὥγων τὸν Φαρνάδαζον ἐς συγκέιμενον 
80 χωρίον. Ἔνϑα δὴ ᾿Αγησίλαος καὶ οἱ ταερὶ αὐτὸν τριώ- 

κοντὼ χωμιαὴ ἐν τόω τιὴ κατακείμενοι ἀνέμενον" ὁ δὲ 
Φαρνάξαζος ὑκεν ἔχων ξολὴν, σολλ χρυσᾶ ἀξίαν. ὑπὸ- 

τιϑέντων δὲ τῶν ϑερωπόντων ῥωπ]ὼ, ἐφ᾽ ὧν κωϑίζουσιν οἱ 
Πέρσαι μωλακῶς, ἠθρύνθη ἐντρυφῆσαι, ὁρῶν τῷ ᾿Αγησι- 

λάξ τὴν φαυλότητω. κατεκλίνϑη ὅν νκἡὶ αὐτὸς, ὥσπερ εἶχε, 

31 χαμώ. κφὶ σρῶτα μὲν ἀλλήλοις χοίρειν πίροσέϊπτον, 

ἔπειτω τὴν δεξιὰν τροτείνωντος τῷ Φαρναδάξϑ, ἀντιπρέ- 

τειν ὁ ὁ ̓ Αγησίλαος. μετὼ δὲ τῶτο ἤρξατο λόγε ὁ Φαρ- 

βηνώδαζος᾽ καὶ γὰρ ἦν πρεσδύτερος" Ὦ, ᾿Αγησίλαε, κϑὴ 
-σώντες οἱ παρόντες Λακεδαιμόνιοι, ἐγὼ ὑμῖν, ὅτε τόϊς 

᾿Αϑηνοίοις ἐπολεμέϊτε, φίλος "ἡ ξύμμαχος ἐγενόμην" "ἃ 
τὸ μὲν ὑμέτερον ναυτικὸν, χρήμαϊω παρέχων, ἰογυρὸν ἐποΐ-- 
ἕν" ἐν δὲ τῇ γῇ, αὐτὸς ἀπὸ τὸ ἵππε μωχόμενος μεϑ' 
ὑμῶν, ἐς τὴν ϑάλωξθαν κατεδίωκον τοὺς πολεμίας. κοὴ 
διπλᾶν, ὥσπερ Τισσαφέρνες, ὠδὲν ὥώποτέ μου ὅτε τοι- 
ἥσαντος ὅτ᾽ εἰπόντος πρὸς ὑμᾶς ἔχριτ᾽ ἂν κατηγορῆσαι. 

ἔάτν, Τὰ Δρορβίδορηι, ᾿ναοοηΐοῖβ Ρ. ἃ}}: » γεΐνι σῳφμαΐε ἐγαν ἀμρὸ 
ὅπη 87, οἷ Μιγαδώτυ εἴ Μιγαδήσι, Α-. γκημΐο. ἃ νἱάσταν οὐδ Γα ρίοἷο, ὅι 

ταογοσι ΑΚΟΠΙαΙ ἐπ ἤῦπο ρυσταπὶ Α4, ἢ οίβη,.} . 
Ρ᾽υὐθθ οοἰεσγανὶς Χοηορποι ἴῃ Α- δὲ φῶν, 81, οἱ 1.. δὲ αὐτῷ φῶν. 
βεῆϊαο. καϑίζυσιν. ἴτὰ τοδὶς 51, ρτὸ καϑί.- 

8, χο. ἄν αὐτῷ, Δ, 7. Βγ], Οὐ, συσίν, Ρ᾽υϊαγο 8. ργὸ ῥασί οἶς να θοῖ 
ομλίτιαηι αὐτῷ, 

8, 30, τῦόᾳ τινί, ῬΙαιαγουθ ν ὑσὸ 
σκιᾷ τιν, σόκε ὅσης βαϑείας. 

φολλῦ , Ῥοβοηα5. Τα ροξζαμη 
παθος νεύθαμηι Εἰ, Ῥουίυμ, ἱκίταν ἰη- 
οἰυῆι Ιφοποῖ, 

ψυολὴν σολλῇ χρυσῇ ἀξίαν, Ἡ, ες. 
ἀξίαν ἐφ σολὺν χρυσὸν, αἱ Ἰοαυυδίυτ 

κώδια μαλακὰ καὶ σσοικιλὺς δασίδας, 
8.32. [διασλῶν, Ηο ρογύποι Ἡογᾶ- 

τἰῖ ἀμρίεν {00 ε. Θυοά πιϊίοτο ἰδ θ0- 
ταταπς ααἰάαπη εχ ἀπὸ Ἀποίὸ ΧΡ] - 
οἶτον, ααὰπι ἰῃ Οτθοὶβ υἱὰ5. ἢν 1ατ|8 
Πγσασςηβ, Κ᾿, 44, Ἡνοϊ μ4.} 

σε σριήσανφος, Δ. 1. Βιγὶ, Οκῇ, 
ογηϊτατς ὄτι, 
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τοιῶτος δὲ γενόμενος, ἕτω γὺν διώκειμαι ὑφ᾽ ὑμῶν, ὡς ἐδὲ 85 
δέπνον ἔχω ἐν τῇ ἐμαυτὰ χώρῳ, εἰ μή τι, ὧν ἂν ὑμεῖς 
λίπητε, ξυλλέξομαι, ὥσπερ τῶ ϑηκία. ἃ δέ μοι ὁ πατὴ 

καὶ οἰκήματα κωλὼ, κὰ παραδάσας καὶ αὶ δένδρων καὶ ) ϑηρίων 
μεςὰς κατέλιπεν, ἐφ᾽ οἷς πὐφραρέμω»; ταῦτω πάντα δὼ 

τὼ μὲν κατακεκαμωμεένα, τὼ ὃ κατακεκομμένα. εἰ ὃν ἐγὼ 
μὴ γιγνώσκω μήτε τὼ δίκωμα, μήτε τὰ ὅσιω, ὑμᾶς δὴ 
διδάξατέ με, ὅπως ταῦτ᾽ ἐςὶν ἀνδρῶν ἐπιςωμένων χάρι- 

τὰς ἀποδιδόνα. Ὁ μὲν ταῦτ᾽ εἶπεν. οἱ δὲ τριάκοντ 34 

πάντες μὲν ἐπηοζύνθησαν αὐτὸν, νὰ ἐσιώπησαν" ὁ ὃ ̓Αγή- 

σίλαος χρόνῳ ποτὲ εἶπεν" ᾿Αλλ᾽ οἶμαι μέν σε, ὦ Φαρνά- 
ξζαξε, εἰδέναι, ὅτι "δ ἐν ταῖς Ἑλληνικαῖς πόλεσι ξένοι ἀλ- 

λήλοις γίνονται οἱ ἄνθρωποι. ὅτοι δὲ, ὅταν αἱ πόλεις πο- 

λέμιαι γένωνται, σὺν ταῖς πατρίσι κοὶ τοῖς ἐξενωμένοις 

πολεμᾶσι, κοὴ, ἐὰν ὅτω τύχωσιν, ἔςιν ὅτε κορφὴ ἀπέκτειναν 

ἀδλήλες. γα ἡμεῖς ὧν γῦν, βασιλέι τῷ ὑμετέρῳ πολεμδν- 

τες, πώντω ἠναγκάσμεϑα τὼ ἐκένε πολέμια νομίζειν" 
σοΐ γε μέντοι Φίλοι γενέδγαι περὶ παντὸς ἂν ποιησαίμεθα. 
"ἡ εἰ μὲν ἀλλάξαοϑ αἱ σοι ἔδει ἀντὶ δεσπότε βασιλέως 5. 
ἡμᾶς δεσπότας, ἐκ ἂν ἔγωγέ σοι ξυνεξώλευον" γὺν δὲ 
ἔξεςί σοι, μεϑ᾽ ἡμῶν γενομένῳ, μηδένα τροσκυνξντα, 
μηδὲ δεσπότην ἔχωντα, ὧν κωρπἕμενον τὰ σαυτῷ. καίΐτοι 38 
ἐλνύϑεριν εἶ εἶγαι!, ἐγὼ μὲν ἐἦμαι ἀντάξιω εἶ εἶναι τῶν πάντων 

χρημάτων. ϑδὲ μέντοι τξτό σε κελεύομεν, πένητα μὲν, 

ἐλεύθερον δὲ εἶναι, ἀλλ᾿ ἡμῖν ξυμμάχοις χρώμενον αὔξειν 
μὴ τὴν βασιλέως, ἀλλὰ τὴν σαυτὲ ἀρχὴν, τὲς γὺν ὁμοδέ-- - 

λὸς σοι καταςρεφόμενον, ὥςε σὲς ὑπηκόες εἶναι. καίτοι 

8. 33. ξυλλέξομαι. Οδῇ, ξυλλέξω- ᾿ 35. τὰ σαυτῷ, Ματρο Τεοποῖδτ. 
μαι φτὰ ἑαυτῷ, 

ὑμδις δή. [τὰ (οπρῇ (ἀδάθηις Μοο ἃ. 36. σὸς ὑ ὑπηκόας. ]απι, σὸς ὑπα- 
ΡΙῸ ὑμεῖς δέ, κόψε. Οαβαὶ. σοὶ ὑπ. αἴχας Παης εβο 

8.34. ἐσιώπησαν. ῬΙυΙΆΤΟΝ. ὑσ᾽ ας εξεϊοῦςτι ρτοθαναηεη, 
σχύνης κύπηοντες ἐς τὴν γῆν, 
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5 « 5.4 7 "7, . Ἂς ,΄ “ δον καςς, Φ. 

εἰ ἅμω τ᾽ ἐλεύϑερος εἴης, κοὶ πλέσιος γένοιο, τίνος ἂν 
87 δέοιο, μὴ ἐχὶ στάμπαν εὐδαίμων εἶναι; Οὐκδν, ἔφη ὁ 

Φαρνάξαζος, ἁπλῶς ὑμῖν ἀποκρίνομαι, ἅπερ ποιήσω ; 
Πρέπει γέξν σοι. Ἐγὼ τοίνυν, ἔφη, ἐὰν βασιλεὺς ἄλλον 

φῶτ ετο κα, » " ὰ ῥ: Ν 

μὲν φρατηγὸν τέμπη, ἐμὲ δὲ ὑπήκοον ἐκείνε τάξη, βελή- 
«.- »" Ν ; 2 ΄ 

σομαι ὑμῖν. κφὴ ᾧιλος "ὶ σύμμαχος εἶναι" ἐὰν μέντοι μοι 
ἌΕ' ᾿ » δ᾿ μος ἀρ. 9225... 

τὴν ἀρχὴν τορος ἀη, (τοιϑτόν τι, ὡς ἔοικε, Φιλοτιμίω ἐςὶ 
εἰ »δ7 ε . εν ε δ 

εὖ χρὴ εἰδέναι, ὅτι τοολεμήσω ὑμῖν ὡς ἂν δύνωμαι ἄριςα. 

88 Ακόσας ταῦτω ὁ ᾿Αγησίλαος, ἐλάξετο τῆς χειρὸς αὐτοῦ, 
ν αὶ »νΑ», γι» Ν “ Ἀ ͵ν ἐκ ίαν, οὐ 
"ὁ εἶπεν" εἴϑ᾽, ὦ λῷςε, σὺ, τοιῶτος ὧν, Φίλος ἡμῖν γένοιο. 
«᾿ 42ΖΦ » Νετὴν -“ » » τε ὃν 7 ἕν δὲ ὅν, ἔφη, ἐπίφω, ὅτι νῦν τε ἄπειμι ὡς ἂν δύνωμαι 
τάχιςα ἐκ τῆς χώρας τῆς σῆς, τῷ τε λοιπξ, κεὶν τοόλεμος 
ψ᾿Φ Ν 523) Ὁ.» , »" "»" 

ἥ, ἕως ἂν ἐπ᾿ ὥλλον ἔχωμεν φρατεύεοϑ αι, σἕ τε καὶ τῶν 

σῶν ἀφεξόμεϑα. 
390 Τούτων δὲ λεχϑένων, διέλυσαν τὸν σύλλογον. καὶ ὁ 

μὲν Φαρνάξαζος, ἀναξὰς ἐπὶ τὸν ἵππον, ἀπήρι" ὁ δὲ 
3 “Ἥ» ͵ «“ὉΟ Ε Ὁ Ν »" Ἃ « 

εκ τῆς Παρωπίτως υἱὸς αὐτου, κωλὸς ἔτίὶ ὧν, ὑποὸ- 

λειφϑὲς καὶ προσδραμὼν, ξένον σε, ἔφη, ὦ ᾿Αγησίλαε, 

“οιοῦμα!. Ἐγὼ δέ γε δέχομαι. Μέμνησο νῦν, ἔφη. 
Καὶ εὐθὺς τὸ πωλτὸν (εἶχε δὲ καλὸν) ἔδωκε τῷ ̓ Αγησι- 
λάῳ. ὁ δὲ δεξάμενος, φάλαρα ἔχοντος περὶ τῷ ἵππῳ 

» 7, Ν 9 ΄, Ἂ 

᾿Ιδαίου τοῦ γραφέως πάγκαλα, περιελὼν ἀντέδωκεν αὖ- 
τῷ. τότε μὲν οὖν ὁ παῖς, ἀναπηδήσας ἐπὶ τὸν ἵππον, 

᾿ομετεδίωκε τὸν πατέρα. Ὡς δὲ ἐν τῇ τῷ Φαρναδάζου 

δ, 17, φιλοτιμίᾳ, τὰ Βεγ]. σαῆ, ρεῦαϊ Ῥατγαρίτι8, 
ϑεά νυἱκαίοτη Φιλοσιμίας οτποπάδθας 
Ῥτ, Ῥογίυν ἰεκεηάο : σὸ φοιζφον δὲ φιλ- 
τιμίας ἱφί, Ἰοηοὶ, ἐσεὶ σοιῶσόν τι Φι- 
λοφιμία ἱφί, 

4. 328, ὧς ἄν δύνωμαι, Ἰῃὴ Λρεῖ, εἢ 
ἕως ἄν ὑγὼ δύνωμαι κράφιφα, ᾿ἰϊ, 5. 

8, 190. διίίλυσαν, Ἤν Ἰδοηοῖαν, 
δίλυσιν, Ὠείπησερα Δ. ,, Βε, Οκῇ, καὶ ὁ 
μὲν Φάρναξ, Ἀεέϊς, ἐκίτων Ἰῃίεγαὶ μέν, 

Παρασίται. ἴπ λυξίηο χὶΐ, ς, 8, 
μῖὸ Ῥηαραιίίυν τόπον, Οὐΐ, ἱν, χο, 16- 

καλὸρ ἔτι, Μοεηήτο ἴῃ Πὶβ Ὠδοῆι Μο- 
τὰ8, οτις [αΐξ: νέος μὲν ἔτι καλὸς δὲ ὧν, 

ἐγὼ δέ γε. Ἑᾳυϊάςαι πιὰ! πὶ ἐγὼ δὲ σί, 
ἔχοντος, ἴτὰ τοδὶς οχ ῬΙαἴδυοῃὶ Α- 

βοῆίαο ὁ, 13. {εηΐα ροϊτα!ηϊς τὸ- 
(οτρίςγαης ἵν, δὲ 81, ρτὸ ἔχων 

᾿Ιδαίονυ «ὦ γραφίως. ῬΙυτΆτοιο ᾿Α- 
δαῖος, ᾳαοά ρτροίεγοθαις ν ἸΟΚ η, δά 
Τεοονίε, ρΡ.. 263, 4υἱ γφραφία ἢ, ]. 
πὲ Γοτῖθα πὶ τιον αἷς, Αἰαὰς τὰ νεγῆο 
ῬΙυταγ οὶ ἰατὶαδ, 
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ἀποδημίῳ, ἀποςερῶν ὁ ἀδελφὸς τὴν ἀρχὴν, φυγάδα ἐποί- 

ἡσε τὸν τῆς Παρώπίτας υἱὸν, τά τ᾽ ἄλλω ὁ ̓ Αγησίλαος 
ἐπεμελόϊτο αὑτῷ, να, ἐρωδϑέντος αὐτῷ τῷ Ἑὐθαλκἕς υἱέως 
3 7 , δ μὰ - ΙΝ Ψ Ὁ Ὁ ᾽ 7 
᾿Αϑηναίε, τυάντ᾽ ἐποίησεν, ὅπως ἂν δὲ ἐκεῖνον ἐγκριϑ' εἴη 
᾽ Ν ͵ 2.»ϑ. ͵ ΄ ἊΝ .- ΑΝ 

εἰς τὸ ςάδιον ἐν ᾿Ολυμπίω, μέγιφος ὧν τῶν τπταίδων. 

., Καὶ τότε δὴ, ὥσπερ εἶπε πρὸς τὸν Φαρνώξαζον, εὐϑὺς αἵ 
ἀπεπορεύετο ἀπὸ τῆς χώρας. ογεδὸν δέ τι καὶ ἔαρ ὑπ- 

ἔφωινεν ἤδη. ἀφικόμενος δὲ ἐς Θήθδης πεδίον, κατεφρά- 
7 Ν Ἂ νν, κι  Φ 7 5 ΄ 4 Δ Ν τοπεδεύσατο τσερὶ τὸ τῆς ᾿Αφυρίνης ᾿Αρτέμιεδος ἱερὸν, καὶ 

ἐκέϊ, τυρὸς ᾧ εἶχε, ξυνέλεγε πανταχόθεν σπαμπληϑὲς 

σράώτευμα. «παρεσκευάζετο γὰρ τορευσόμενος ὡς δύναιτο 
ἀνωτάτω, νομίζων, ὁπόσα ὄπιαϑεν τυοιήσωιτο ἔϑνη, πάντα 

ἀποςερήσειν βασιλέως. 

ΚΕΦ. Β. 

᾿Αγησίλαος μὲν δὴ ἐν τότοις ἦν. οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι, 

ἐπεὶ σαφῶς ἤοϑοντο τά τε 'χρήματα ἐληλυϑότα ἐς τὴν 
Ἑλλάδα, καὶ τὰς μεγίςας πόλεις ξυνεςηκυίας ἐπὶ πολέμῳ 
τρὸς ἑαυτὰς, ἐν κινδύνῳ τε τὴν πόλιν ἐνόμισαν, καὶ φρα- 

τεύειν ἀναγκαῖον ἡγήσαντο εἶναι. καὶ αὐτοὶ μὲν ταῦτα 2 
΄ 5.ΘῸΝ Ἀα  τοΝ 7 ΄ 

παρεσκευάζοντο" εὐϑὺς δὲ ἐπὶ τὸν ᾿Αγησίλαον τοέμιπουσιν 

8. 40. ἀποςερῶν ὃ ἀδελφός, Αττίου- 
Ἰυῖι ἀξ τηξοὸ δάάϊαϊ, ατροῖς ἡεοςῆατὶ- 
ὑπ. 6 τὰ ἰΐα Ῥ] αἰάγο 5 : τὸν οἶκον 
ἀσποςιρηϑέντος αὐτῷ καὶ φυγόντος ὑπὸ τῶν 
ἀδελφῶν ἐὶς Ἰτελοσόννησον. 

Εὐαλκξς. ῬΡΙ᾽ατΆτο 5. αἷς ρυθγατη 
Διβδηϊεπίογῃ ἔα ἔς μέγαν καὶ σκληρὸν, 
δάξο υἱ νεγεγθίογ ἀγηδῖοσ, Πα ἃ οεγίδ- 
τηΐης Ραδγογαπι τηδρηϊταάο οἵ ἤδτυγα 
εὐπὶ ἐχοϊυάετοι, Ῥαῖο σκληρὸν ἀϊοὶ, 
υὶ ἃ Αἰτὶοὶβ σκληφρός. ΟΥ̓. ΤΊ πιροὶ 
ΟἸοῆατγ. Ρ. 233. Οείετοσα ἀθ ρθεσο 
Αἰμποπιεηῇ Ῥ]ἰάτο5 ἰΐα : ἀθλητοῦ 
«αιδὸς. ἐξ ᾿Αϑηνῶν. Ρτο Ευαϊος ἱρίτυΣ 
διἢ]οῖατι ποταϊπανῖτ, Ἐπδίσεσα ἱρίαπι 
εαυϊάρτηῃ ἵξποτο, 

ἐϊς σὸ φάδιον. Ῥτοοροπιίοποτη δάάϊὶ- 
ἀϊι Βτοάδουβ, ργοθαηῖς ᾿νβοποῖ, Ὑα]- 
ϑδίατῃ τᾶτησῃ ἰοξὶϊοποτω, αἰ δ η8Π1, 

Ἰαυάαῖαπι νίάεο ἃ γ᾽ ̓οκεπατῖο δά Ἠες- 
τοάοϊ. Ρ. 382. 

8. 41. σχεδὸν δέ σι. Ματρο Ιβοποὶ, 
σχεδὸν δὲ καὶ κὸ ἔαρ. 

Θήξης πεδίο. ΑὉ υτῦ8 
ΤΠ εθς Ῥτοδαϊ8. 

᾿Αφυρίνης. Δ αηῖ, Βτγ]. Οδῇ. ᾽Αφυ- 
φίης. ΟΑ818]. οτίαται ἀτιϊ σα! πὶ πὸ οτηϊ- 
ἢι, Ριἱπὶὰ8 ροῖ Ὑπεῦεη ποπηϊηδὲ 
Αἤγτεη. Ὡς Πίαπϑ Αἰ γτῖπϑο τεσ ρ]Ὸ 
ϑέγαθο χἰὶ, Ρ. 613. Υἱά. η. δὰ ἵν. 8. 
8 

γειὰ δ 

8. τ. πρὸς ἑαυτός. Μοτὰβ σοπη]ϊοῖς 
Ἰερεπάστη ἑαυτάς : Νείοϊο, φυατα οὗ 
οδαίαπν, ϑοοίεϊαϊεπῃ ἱπιε! ἰρῖς οἰντια- 
τὰπη Οτδοοῖδ οοπῖγα 1 αοεάεοτηοηΐος 
ξαξιξθ, οὐ] 5 Γγποάτιαγη ξαὶς Οογμεῆϊ. 
γιάς Ὀϊοάοτυτη χῖν. 82. 

δ, 2. εὐθὺς δέ, Οαβαὶ, δἀάϊάϊι καί, 



176 ΧΕΝΟΡΗΌΟΝΤΙΒ ΗΕ ΕΝΙΟ. 

᾿Εσικυδίδαν. ὁ δι ἐπεὶ ἀφίκετο, τά τε ἄλλα διηγᾶτο ὡς 
ἔχοι, καὶ ὅτι ἡ πόλις ἐπιξέλλοι αὐτῷ, βοηϑ έϊν ὡς τώχιςῷ 

8τῇ πατρίδι. Ὁ δὲ ᾿Αγησίλαος ἐπὲ ἤκεσε, χαλεπῶς 
ΤῊΝ ,, ᾽ ΄΄ «“ “Ὁ δε “ » ͵7 

μὲν ἤνεγκεν, ἐνθυμέμενος, δίων τιμῶν κοὶ οἵων ἐλπίδων 

ἀπεςέρητο᾽ ὅμως δὲ ξυγκαλέσας τὸς ξυμμάχες, ἐδή- 
λωσε τὼ ὑπὸ τῆς πόλεως ταροωγ[ελλόμενω, καὶ εἶπεν, ὅτι 
᾽ » " »" -»" 7 ἵ ἀΘ ο. -»“"Ἵ»᾽ 

ἀναγκαῖον εἴη βοηϑ εἶν τῇ τσωτρίδι" κἄν τοι ἐκεῖνα κωλῶς 

γένηται, εὖ ἐπίξασϑε, ἔφη, ὦ ἄνδρες ξύμμωχοι, ὅτι οὐ μὴ 

ἐπιλώϑωμαι ὑμῶν, ἀλλὼ πάλιν τσαρέσομαι, τοράξων, 
ἣν» ε » -“" ᾽ ΄ λ » Ν δ “0. 

αὧν ὑμὲς δῶοϑε. ἀκέσαντες δὲ ταῦτα, πολλὰ μὲν ἐδά-- 

κρυσᾶν, πάντες δὲ ἐπεψηφίσαντο βοηϑῶν μετ᾽ ᾿Αγησι- 

λάς τῇ Λακεδαίμονι" εἰ δὲ καλῶς τἀκεέϊ γένοιτο, λαξόν- 

ὅτες αὑτὸν, πάλιν ἥκειν ἐς τὴν ᾿Ασίαν. Καὶ οἱ μὲν δὴ 
ξυνεσκευώζοντο ὡς ἀκολεϑήσοντες. ὁ δι ᾿Αγησίλαος ἐν 

, Ὁ“ δ ἢ “ "΄' ε δ ἈΝ Ἀ 

μὲν τῇ ᾿Ασίῳ κατέλιπεν Εὔξενον ἁρμοςὴν, καὶ φρερὸς 
ν» ΕΣ) 4» δ ᾿ ὔ ῳ ͵7ὔ ΄ 

παρ᾽ αὐτῷ ὅκ ἔλονῆον τετρακιογιλίων, ἵνω δύναιτο διασώ- 

ζιν τὰς πόλεις" αὐτὸς δὲ, ὁρῶν, ὅτι οἱ πολλοὶ τῶν φρα- 

τιωτῶν μένειν ἐπεϑύμεν μῶλον, ἢ ἐφ᾽ “Ἕλληνας φρατεύ-- 
εὐϑα!, βελόμενος ὡς βελτίςες καὶ πλείξες ἄγειν μεϑ᾽ 
ἑαυτξ, ἀϑλω πρόϑηκε ταῖς πόλεσιν, ἥτις ἄριςον ςράτευ- 
μὼ πέμποι, κοὶ τῶν μιοϑοφόρων τοῖς λοχωγοῖς, ὅςις 
εὐοπλότατον λόχον ἔχων συςρατεύοιτο, κρὴ ὁπλιτῶν καὴ 

᾿Εσικυδίδαν, Ἰπίογ (Οοἷοβ. Τυγίαπατὶ 
ἰπ ρυκηᾶ δρυὰ ΔΕ κοίροίαπγυπι Ετεο- 
πίσυπι εἰ ᾿Επικυρίδαν Ῥαυΐαηΐα8 χ, Ρ. 
8λο, αὐυοά ποπιόπ ἰάστη οὐδ ρα ῖο, 
πἰ ἢ ἤτ εἰἰατ ΠποπΊο, 

ΓἘσικυδί αν, ᾿πένα ν᾿ 4.30. Κλίωνα 
αὶ ᾿Ἐσιλυτίδαν Ὑ παρτιάτας ποτηϊηλί, 
δ᾽ ποπιὲπ ἰπ ἕοπίο υἱκίατα πὶ οἱ, 

,ὙΟ}12, [οεδηιηοηΐοβ τὴς- 
ταοσαῖ 'Ραμφίαν (ΟἸσαγοῦ  ρδίγοπηι ρὰ- 
τον συΐον σἰἴαται Χεηορῆοπ πηοπιίητ,) 
εἰ 'Κατκυδίϑαν. ἐπ τὶ Το ρίυτα ἰῃ 
Ῥαυίαηίΐα νἱκίοία οὔςε νἱάοίυγ, Εν “44. 
“ἐπα. 

4. 3. κἂν φο ἐμδενα, τὰ Δ.). Βιγ], 

Οαῇ, ἰὰν μέντοι ἵν.. 51, ΜΙΗὶ ν᾽ ἀδίαν 
τὴν γι: κἀν σὰ ἐκεῖ Ττὰ ραυΐο ροῖ: 
ὦν δὶ καλῶς τἀκιϊ γίνοισο. Ἰηΐτα νἱ. 2. 
14. ἰὰν τἀκιϊ καλῶς γίνηται, Νὶάδο 
πὰπο πιεσασπα (δαῖτα Κορρεη. 

πράξων, Δ, 1. Βεγ], Οὐδα]. πρά- 
ἕξαε. 

8. , ἐσεψηφίσαντο, Μαᾶγβο 1 δοποὶ, 
ἐψηφίσαντο. 

8, 5, οἱ «γὐλλοὶ στῶν φ “πιωφῶν. Ῥοι- 

(ἀγυτη εἰσ ἀἰταῖς σορηΐτα, οἵ πιο} Πἰς 
ἀϊνι εἰ χα δότασαι {ταὶ σοερόγαης τ }}}- 
τό: ααδτα ΘΙ Πατὴ ἰπ Αδ σοητί δ Γαδ. 
αὐδην σοηῖγα Οὐρδοοβ ἴῃ ῥαιτία τοά- 
ἱπίδρτατο τηδ]οθδης, 



τοζοτῶν καὶ ττελταφῶν. προέΐπε δὲ καὶ τοῖς ἱππάρχοις, 

ὅξις εὐιπποτάτην καὶ εὐοπ᾿λοτάτην τάξιν παρέχοιτο, ὡς ἡ 

τὥτοις νικητήριον δώσων. Τὴν δὲ κρίσιν ἔφη ποιήσειν, 
᾽ Ν Ζ7Ζ 3 ν Π 7 ᾽ ἈΝ 3 ΄ ᾿ 3ς 

ἐπεὶ διωξαίησαν ἐκ τῆς ᾿Ασίας ἐς τὴν Εὐρώπην, ἐν Χεῤῥο- 

νήσῳ ὅπως εὖ εἰδέησαν, ὅτι τὸς φρατευσομένες δὲϊ εὐκρι- 

γεν, ἦν δὲ τὰ ὠϑλω, τὰ μὲν τλέςω, ὅπλω ἐκπεπονη- 7 

μένα ἐς κόσμον, κοὴ ὁπλιτικῶ, καὶ ἱππικά" ἤσαν δὲ κοὶ 
. » Ν  .ΩΝ ͵ Α ᾽ » 9: .“" 

φέφανοι χρυσοῖ. τὼ ὃ πάντα ὠϑλῶ ὃκ ἔλωον ἐγένοντο, 
Νὰ, ͵ 7 ΄ ΣΝ ᾽ ΄ 

ἢ ἀπὸ τεῆάρων τωλάντων. τοσἕτων μέντοι ἀνωλωϑέντων, 

παμπόλλων χρημάτων ὅπλω ἐς τὴν ςρατιὼν κατεσκευ- 

ἄσ)η. ᾿Ἐπεὶ δὲ διέδη τὸν Ελλήσποντον, κριταὶ κατέςη- 8 
͵ὕ Ν ΄ "4 7 Ν σὰν Λωκεδωιμονίων μὲν Μένασκος καὶ ᾿Ηριππίδας κρὶ 

ἼΟρσιππος" τῶν δὲ ξυμμάχων εἷς ἀπὸ πόλεως. κα ̓Αγη- 
σίλαος μὲν, ἐπεὶ τὴν κρίσιν ἐποίησεν, ἔχων τὸ φράτευμω, 

ἐπορεύετο τὴν αὐτὴν ὁδὸν, ἥνπερ βασιλεὺς, ὅτε ἐπὶ τὴν λ- 

λάδα ἐςράτευεν. 
᾽ ᾷ ᾿ ἈΠ ἐν δ ἀν 
Ἐν δὲ τὅτῳ οἱ μὲν ἔφοροι ᾧρδραν εζϑοιενον" ἡ δὲ πόλις,9 

᾽ ᾽ -“ εἰ ᾽ ͵7 "-“ὉὍ ΄ 

ἐπεὶ ᾿Αγησίπολις ταὶς ἔτι ἥν, Αριφόδημον, τὸ γένες 

ὄντα, καὶ τῷ τυχιδὸς τορόδικον, ἡγέίοϑαἱ τῇ φρατιῷ ἐκέλευον. 

ὅ. 6. δεῖ εὑκρινεῖν. “Λοουγαῖς οπηηΐα 
δροῖς, ἀσοῦυγαῖα ἴε ρᾶγατε ἀθῦεγε, 51π|- 
Ρἰεχ νεγθαπι τᾶτὶβ γερο τα γ, ΟΟπησ 
Ῥοἤεωτη διευκρινξὶν ἴδε ρε6. Τεπιο ἢ. ο. 
ἌΡΠΟΡ. ρ, 818. τῶτ᾽ ὧν διευκρινησάμε- 
γος, ἷ, 6. τὰ ἰὰ ογτάϊπαϊα, σοπῆιίταϊα. 

8. η. ἐγένοντο, 81. [μδοποῖᾶν. ἐγέ- 
ΨεΤο. 

8. 9. ἔφαινον, Μᾶτρο Πδοηο!. ἔφη- 
"αν, Ἀοέξϊε ρυῖο. Οδίεγαπι ἀς ἰηϊοτγ- 
ΨΑΠΟ τεπηροΥῖ5 ἱπῖοτ ἤᾶης πονᾶπι εἰ 
Ροδτεπιαπὶ Ρυρηδγα δὰ Ηα]ϊατέα πη, 
Βειηοῆμεη. ρῖὸ Οοτοηᾶ Ρ. 258. καὶ 
πάλιν οὐ πολλαῖς ἡμέραις ὕςερον ἐὶς Κό- 
ξινϑον. Απίς Ἐυθα Πἀεπὶ ἀγοποηΐθη 
δοοίάϊε ρΡαᾳρπα Οοτιπιῃϊδοᾶ, ἐ0 ἀυϊοπὶ 
ἀτοποηΐε, Ρυρηὰ ἴῃ Γδοθθο. Ηΐϊης 
ἀρυὰ Ατιίάδτα τοτη. [1], Ρ. 474. εἀϊε. 
“εὉὈ. ἀϊοϊτατς ΕΟ] άες ἄρχων μέσος 
«ῆς ἐν Κορίνϑῳ μάχης καὶ τῆς ἐν Λεχαίῳ. 
Ησπηο ἰοσαπι Ατβιἀϊς ἄεδεο ἸΝ εἴε- 
Ἰϊπρῖο. Αἰΐωτλ υγῆδ παῦε Ηατρο- 

οτγατίοη ἰη Λέχαιον, ὉΔῚ ΤΘΟΠδοα8. ἃγ- 
Ἑσποηίς Μηδῆρρο οαρίυβ ἀϊοϊζυγ :; 
ᾳυεαὶ εαυϊάεπι) ἃγοποπίετη ἰρηογο, 
1γῦπα8 ὑτὸ Μαπίίζπθο μΡ. 579. ροῖ 
Ρυβκηᾶπὶ δὰ Η)ατίαπι: μετὰ ταῦτα. 
ἐὲς Κόρινϑον ἐξόδου γενομένης καὶ πάντων 
εἰδότων, ὅσι δεήσει κινδυνεύειν, Τ᾽ ΤὭτα- 
Τγθαϊαπὶ ϑεἰγιπίειη ἀυσεπη ἔα ἔς, 
ΔρΡρᾶτγεῖ ὃχ Ρ. 580, 

᾿Αγησίπολις. Ῥαυΐαηῖξο ἐχία 5 8]1- 
8. ΡΙαἴάτοῃ. Ασεί. ς, 20, 

πρόδικον. Ταΐοτγεπι, ἐπίσροστον, ρΓΟ- 
ΡΠ ϑιρατγίδηϊβ νοσϑῦαϊο, τεῆς ΡΙα- 
τἄγοο Πγοῦτγρ, ο. 3. Ῥαυΐδηϊαβ ἢ, 5. 
Ρ- 216. Ληϊβοάογηστῃ ἰάδο ἂρρεϊ]αὲ 
ἐπισροπεύοντα. Ττὰ ἱπτεγρτεῖαϊαγ δἰατπὰ 
Ἠεἰγοδϊα5 νου πὶ προδικεῖν, 

[τυρόδικον. Ἐχεπιρὶαπὶ αἰἰαἀ παδοξ 
ΤὨυογάϊάεϑ ἱ. το). Νικορήδης τῷ Κλε- 
ομεξρόσα ὑπὲρ Τλειςοώνακτος τῷ Παὺ- 

σανίου βασιλέως νίᾳ ὄντος ἔτι ἡγθμένου, 
Ἐχ Αἀάεπά".] 
Ν 



τηὃ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΒ ΗΕΙΓΈΕΝΙΟ. 

10 Ἐπεὶ δι ἐξήεσαν μὲν οἱ Λακεδρεμόνιοι, ξυνειλεγμενοι 
νάνι ὁ ε ͵ ͵ » 7 “,᾽ι᾽,Ἂκ Ν 

δι ἡσαν οἱ ἐναντίοι, ξυνελθόντες ἐξελεύοντο, ττῶς ἂν τὴν 

11 μώχην ξυμφορώτατω σφίσιν αὑτοῖς πποιήσοιντο. Τιμό- 
λαὸς μὲν δὴ Κορίνθιος ἔλεξεν" ᾿Αλλ᾽ ἐμοὶ δοκέϊ, ἔφη, ὦ 
», δι 7 “ με “ἢ “ ὔ ἄνδρες ξύμμωχοι, ὅμοιον εἶναι τὸ τῶν Λακεδαιμονίων. 
πρᾶγμα, οἷόν περ τὸ τῶν ττοτωμῶν. οἷ τε γὰρ ποταμοὶ 
τυρὸς μὲν ταῖς πηγαῖς οὐ μεγάλοι εἰσὶν, ἀλλ᾿ εὐδιάξατοι" 

ὅσῳ δὲ ἂν τοοῤῥωτέρω γένωνται, ἐπεμδάλλοντες ἕτεροι τσο- 

᾿2τωμοὶ ἰργυρότερον αὐτῶν τὸ ῥεῦμω ποιῶσι. ἃ εἱ Λακεδαε- 

μόνιοι ὡσαύτως, ἔνϑεν μὲν ἐξέρχονται αὐτοὶ, μόνοι εἰσί" 
τροϊόντες δὲ, κοὴ τταρωλαμᾷάνοντες τὼς πόλεις, τὐλείονές 
τε καὶ δυσμαχώτεροι γίγνονται. ὁρῶ δι, ἔγωγ᾽, ἔφη, καὶ 

ὁπόσοι σφῆκας ἐξαιρεῖν βέλονται, ἐὰν μὲν ἐκϑέοντας τοὺς 
σφηκας πειρῶνται ϑηρῶν, ὑπὸ πολλῶν τυπΊομένες᾽ ἐὼν 
δι ἔτι ἔνδον ὄντων τὸ πῦρ προσφέρωσι, πάσχοντας μὲν 

ὀδὲν, χειρεμένες δὲ τὸς σφῆκας. Ταῦτ᾽ ὅν ἐνθυμόμενος 
ἡγῶμαι. κράτιςον εἶναι, μάλιςα μὲν ἐν αὐτῇ;, εἰ δὲ μὴ, 
ὅτ, ἐγγύτατω τῆς Λακεδαίμονος τὴν μώχην ποιξίαξαι. 

13 Δόξαντος δὲ, εὖ λέγειν αὐτῷ, ἐψηφίσαντο ταῦτα. ἐν ᾧ δὲ ᾽ . , 
ε Ὗ »" » 

. περὶ ἡγεμονίας τε διεπρώοντο, καὶ διωμολογᾶντο, ἐς 
ε 7 ΄ ͵ »"» ΄-ῃ, ͵ὔ - Ἀ 7 ὁπόσος δέοι τάεαθ αι πᾶν τὸ φράτευμα, ὅπως μὴ, λίαν 
βαϑείας τὰς φάλαγ[ας ποιέμενωι αἱ πόλεις, κύκλωσιν 
τὸς πολεμίοις παρέχοιεν, ἐν τότῳ οἱ Λακεδακμόνιοι, καὶ δὴ 
Τεγεάτας παρειληφότες καὶ Μαντινέως, ἐξήεσαν τὴν ἀμ- 

δ. τὸ, σοιήσοιντο, Ἀ,}. Βτ, Οαῆλ], Θοϊάδπαρεοη. νεπ8 πιάτο σοπίοηάο- 
““οἰήσαιντο, Θυῖδ τη] ἰδδὶίο ΟὟ ρτϑθ.- 
ςεάσην ἄν ρίασοι, 

8, 12. προσφίρωσι, Α, ), Βτ, Οπῇ. 

ἐκφίρωσι. 
πίων. 1τα (οὐρῇ, ἰσπί ρὸ- 

Αυϊαρτε, ΡΟ ἰνθυμωμίννε, 
δ. 13, τὴν ἀμφίαλον, Μᾶ]ο Βτγοάτοιϑ: 

Αὐρηία!υπι ορρίάυπι {γλη το ἢ ὁ.- 
ταπες απὸ ἱπίεγρτγειδεο σοηίγα βτλπη- 
ταβιίσδε γοκυΐας ροσοπί, ΡΠ εἰ πιο 
γε : σχίογαης ἰῃ τηλγ πα ἰοσὰ, 

της, Ικοποῖ. στοά! αηταγ πανὶ πιὰ 
νἱα. ᾿Αμφίαλος, Το  Π σοι ὁδὸς, οὐὲ νὶὰ ἰπτοῦ 
τηδτία ἀποοηβ, νεὶ Ἰαχία πιάτο, Τρίταν 
οὐοάοτε οροτίος Αὐποάοπιυῦτη ὀρτοῖ- 
(πὶ Ρὸγ Ατοδάϊαπι οἱ ΕἸσατ ἰαχία 
τηᾶτο σορίαϑ ραγεῖπι ΘΟἸορ δ, ρατεῖττι 
οἰγουπηάοχὶῆς, ἴτα,. αὐ ἡυχῖα. ἤπυτὰ 
Οοηήπιίασαπη οχ δάνογίο Πιοὐλί τη 
πὐνοηΐγεῖ, τηοητοθ ἰσχία. Βἰογοηθηι 
ἢ δὲ ἀπηϊοαπι [ἀρογάγεῖ, οὐ ἀεϊηάς ἴῃ 
Ρππαπι ἰσχία ταῖς ἀοίοσηάοτοῖ, 



. 
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Φίαλον. Καὶ πορευόμενοι, ογεδόν τι ἅμω οἱ μὲν τυερὶ τὲς 14 
ΕΣ -“ τι} « λ Ν ξ 

Κορινθίας ἐν τῇ Νεμέᾳ ἦσαν, οἱ δὲ Λωκεδοωιμόνιοι καὶ οἱ 
͵ ΕῚ " “ ᾿ “ἅμ" ᾽ ,. Ν , ἮΝ -- 

ξύμμαχοι ἐν τῷ Σικυῶνι. ἐμξωλόντων δὲ αὐτῶν κατὼ 
τὴν Ἐπιοικίαν, τὸ μὲν τρῶτον ἐκ τῶν ὑπερδεξίων βάλλον-- 

τες αὐτὸς κφὴ τοξεύοντες μώλω κακῶς ἐποίεν οἱ γυμνήτες 

τῶν ἀντιπάλων: ὡς δὲ κατέξησαν ἐπὶ τὴν ϑάλαξαν, 15 

ταύτη τοροήεσαν διὼ τοῦ ταεδίε;, τέμνοντες καὶ κώοντες τὴν 

χώραν" καὶ οἱ ἕτεροι μέντοι ἐλϑόντες κατεςρατοπεδεύ- 

σώντο, ἔμυπροοϑεν ποιησάμενοι τὴν χαράδραν" ἐπεὶ δὲ 

προϊόντες οἱ Λακεδαιμόνιοι ἐκέτι δέκα ςάδια ἀπέχον τῶν 

πολεμίων, καὠκέϊνοι αὐτοῦ φρατοπεδευσάμενοι ἡσυχίαν 

εἶχον. 

Φράσω δὲ καὶ τὸ τοληϑος ἑκατέρων. ξυνελέγησαν γὰρ τ6 

ὁπλῖται ῳλακεδακμονίων μὲν ἐς ἑξωκιογιλίες, ᾿Ηλείων δὲ 

καὶ Τριφυλλίων καὶ ᾿Ακρωρείων καὶ Λασιωνέων ἐγγὺς 
7 Ἂν δ τῷ ͵ ͵ Ν 7 Ε 

τριογίλιοι, Κρ οἱ Σικυωνίων ππεντωκόσιοι καὶ χίλιοι, Ἐπι- 
͵ Ἃ Ν 7 Ν 7 ᾿ς Τ᾽ κά 9ΨὈ Φ 

δαυρίων δὲ καὶ Τροιζηνίων καὶ Ἕρμιονίων καὶ ᾿Αλιέων ἐγέ- 

γοντὸ οὐκ ἐλάδες τριογιλίων. τορὸς δὲ τἕτοις ἱππεὶς μὲν 

Θυοάῃ Πᾶ5 ἰ{ἰποτῖβ ἈΠ ΡῈ5. Ὠἶ πΊϊὰ5 
Ρυϊανετῖβ, τὰπο Ρὲγ τηράίατη Ατοδάϊ- 
8πὶ εἰ Αοἤαίαπη νοτα5. ἤπαπιὶ Οοπη- 
τῆϊασυπὶ εὐ Ἰυχῖα εὰπὶ δὰ Β᾽ ΟΠ 6 ΠῚ 
ἀυχεῖῖι Αὐποάεπιὰβ ; τὰ πὶ νετὸ ἀμφί- 
αλος ὁδὸς ἀϊσεγείοΓ νἱὰ, Ἰαχία ἤπυπιὶ 
Οοτπιίαοαπι ἀποθηβ οορῖᾶϑ. 

δ. 14. Νεμέᾳ. Αρτὸ Νειηθοηῇ, δὰ 
βανίυπι Νεταθαᾶτ ραρπαΐαπι ἕαϊς ἂὰ- 

ἰοάοτο χὶν. 83. ΕἸανίαπι Νε- 
Τηθαπὶ ἤαῦδι Γἰνίυ5 χχχὶϊ, 1.5. [τὰ 
Ρᾶυΐο μοί ἐν σῷ Σιχυῶνι;, ἄρτο δίογο- 
ΠΙΟΓΆΠΊ. 

᾿Ἐπιεικίαν. Ἰτογατα ποπγϊπδίωγ ἰηἔτγα 
ἷν. 4. Μοηίΐεπι [αϊῆξ, γοϊαα ἀγρα- 
απηΐϊ, 40 τταηίοθηο ΓΑσδ ξοσποηὶὶ ἴῃ 
Ρ᾽άπαπι Ἰαχία ταᾶτα ἀείοεπάοσγιης. 

8. 15. προήεσαν. τὰ ταξὶς ΟἿ ΠῚ 
1ξοποὶ. Μογὺβ ρτο. προσήεσαν. 

ἐλϑόνσες. Μᾶῖρο Ιμοοποῖαν. ἀσελ- 
ϑόντες. ϑεὰ νἱάδσηζαγ ροιὶυβ μοῖζεβ 
Τλοοάἀεοτηοη 5 ὁσουτεῆς : ̓ρίταν Μο- 
τὰ ΨΌΪΡ δι πὶ ἱπιεγργεϊαίαγ : ἰηΐεσα- 
τὶ, 

χαράδραν. ΤΣ (ΟΠΐη65, ΟΣ ρει πιάσῃ 
ἔαδτη τα ἰτῖα πὶ πᾶτγαῖ, ἐς ἔ] {8 Ἰεξαξ. 
Ρ. 331. συμταφαπέρπων μετὰ σῶν ἡλι- 
πιωσῶν καὶ τῶν ᾿Αλκιβιάδου ξένων τὴν ἐὶς 
Φλιῶντα παραπομπὴν, κινδύνου συμξάγ- 
σὸς ἡμῖν περὶ τὴν Νεμεάδα καλεμένην 
χαράδραν. Ῥαΐι ἰρίταν ποπηρη ἰοοὶ 'π 
ἅδτὸ Νοιηδθηῇ, 

[χαράδραν. ἴωοσυπι. δα πάςπι πογηϊ- 
πᾶτὶ ρυΐο ἃ ΤΠπυογάϊάο ν. ὅο. ἐν τῷ χα- 
ξέν, ὅπερ τὰς ἀπὸ φρατιᾶς δίκας, πρὶν 
σιίναιγ κρίνωσιν. Νοτηφάτῃ επΐπὶ ἰὉ]- 
ἀδπὶ πηεπηογαῖ, ϑιίβτυβ ἴῃ ὙΠερθαϊάε:. 
ὥμαφωε ῥανεῖ ἰοησα ἤῥμνιαρίφηη, υαἰ δ 
Ολαναάνοη Νεγὶ, εἰ ἱπφεμ ἐμγγὶ!α 
"ποῖς Οἷεοπα. ΟἸεοπᾶὰβ μαῦες Χεηο- 
ῬΏΟΩ Υἱϊ. 5. 15. Ν᾽ αυδίαγ ᾿ρίταν (οτὶ- 
Ρίατα ποῦ Χάραδρα εἰ Χάραδρον. Νο- 
τηθὴ ων! ἕξ Ραῖο, ουἱ ἀρροῆια 
δας ὉΓῸ9 Νετὶβ ἰῃ να] }]Ὲὲ. ἔχ “«4εη- 
ἀϊς. 
᾿, 16. Λασιωνίων. Μαὶε Ἑάϊιίοηδς, 

αυδ5 νἱάϊ, Λασιωνξων. ῬάιΪΟ δηῖεα Α. 
}.. Βγγ}]. Οδίζαὶ. ᾿Αχρωρίων. 
Ν2 
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Λακεδαιμονίων περὶ ἑξακοαίες, Κρῆτες δὲ τοξόται ἠκολέ- 
3εν ὡς τριακόσιοι. καὶ μὴν σφενδονῆται Μαργανέων καὶ 

Λεδρίνων κϑὴ ᾿Αμφιδόλων ἐκ ἐλώξδες τετρακοσίων. ᾧλι- 
ἄσιοι μέντοι οὐκ ἠκολόϑεν" ἐκεχειρίαν γὰρ ἔφασαν ἔχειν. 

Ἡ γεμὴν 

τῶν πολεμίων ἠϑροίαϑη, ᾿Αϑηναίων μὲν ἐς ἑξωκιογιλίας 

ὁπλίτας, ᾿Αργείων δι; ἐλέγοντο τσερὶ ἑπτωκιογιλίϑε' Βοι- 

ωὡτῶν δὲ, ἐπεὶ Ὀρχομένιοι οὐ παρῆσαν, περ τποεντωκιογι- 

λίως" Κορινθίων γεμὴν ἐς ὀχ Κφὴ μὴν ἐξ Εὐξοίας 

ἁπάσης ἐκ ἐλάτες τριοιλίων. ὁπλιτικὸν μὲν δὴ τοσοῦ- 

τον. ἱππέϊς ὃ, Βοιωτῶν μὲν, ἐπεὶ Ορχομένιοι αὶ παρῆσαν, 

ἐς ὀκτκοσίες, ᾿Αϑηναίων δ᾽ ἐς ἑξακοσίας, "ἃ Χαλκιδέων 

τῶν εξ Εὐξοίας ἐς ἑκατὸν, Λοκρῶν δὲ τῶν Ὀπεντίων ἐς. 
δὐερηβόναι “Κφὴ ψιλὸν δὲ, ξὺν τᾶς, τῶν Κορινθίν, πλέον 

ἦν. καὶ γὰρ Λοκροὶ οἱ Ὁ ὅλαι, κφὶ Μηλιεῖς, καὶ ᾿Ακαρ- 

νῶνες ταῤήσαν ἁυτοὶς. 

17 αὕτη μὲν δὴ μετὼ Λωκεδοωιμιονίων δύνωμεις ἦν. 

ι6 Αὕτη μὲν δ ἑκατέρων ἢ δύναμις ἐγένεῖο. οἱ οὶ Βοιωτοὶ, 
ἕως μὲν τὸ εὐώνυμον εἶχον, ὅἰδέν τι κατήπειγον τὴν μάχην 
ξυνάπήειν" ἐπεὶ δὲ οἱ μὲν ̓ Αϑηνώϊοι κατὰ Λακεδαιμονίες 
» ».ω » Ν Ν κ᾿ Ν Ν Ν ᾽». Ν᾽ ᾽ ᾿ 

ἐγένοντο, αὐτοὶ δὲ τὸ δεξιὼν ἔογον, ἡ κατ᾽ ᾿Αχωιδς ἀντετώ- 

χϑησαν, εὐθὺς τά τε ἱερὼ κωλὼ ἔφασαν εἷναι, κοὴ παρ- 

, ἡγίαλαν παρασκευάξεοδαι, ὡς μάχης ἐσομένης. καὶ 
πρῶτον μὲν ἀμελήσαντες τοῦ ἐς ἐκκαίδεκω, βαϑξαν 

»“» ᾿ 7 Ἅ ΤΊ ᾿ πΨ ΨΌΤΙ, 

ταντέλως ἐποιήσαντο τὴν φάλαγίω, ἔτι δὲ Χφ! ἤγον ἐπὶ 

Δεδρίνων, [εροπάστη Λυφρίνων, π]0- δ. τ8, ἕως μίν, Θυδπιάϊα ἴῃ Πηὶ- 
πἰτυπι Γαρτα δ ἢ], 2. 

αὕγη μὲν δή. ἸὈϊοάοτυ5 οχαίτεβ πὰ- 
γσῖπὶ οἰπηΐηο δοο, μεάϊζεβ Ά,δοΟ, 
Χεπόρηοπ σόηῖγα Γαπιπιαπὶ ροίαϊ τ, 
τοῖα παϊ αυΐάοπι, ποπιοτ, 14,2)80ο, 

δ, 1γ, ἥγι μήν. [π ἐχοτγοίτι [Οοἷο- 
τσ Ὠἰούοτγυβ, αἷτν Γα ΗΠἔῸ ροάίτες ρ᾽υ5 
αὐλὴ 1 πιοῦν, ἐαμἠτεο κοῦ, Οὐπῖτα 
Χεηόρποη ἱπηπηοηῆι αἰ Πεγοωτία ροηὶς 
Ροδίτον λφιθῦο, δηυ 8 το, ὨΟΏ 
κ"αἸτησγιεὶς να! εἴθον, 

Άτο σογπὰ αθαπὶ σοηίγα Τἀοοάεοπιο- 
ηἶἷοβ, Ἰλεῖπάς μέϊα Γαΐ σοηνεγῆο εἰ 
πιαίϊατίο ποῖςὶ, ἴα, υὧυὐ ΤΠεθαπὶ ἴῃ 
ἀοχίτο σογηὰ σοηῖτα ΛΟΙδθο5. ἤαγοης, 
Δροτῖς ἰκίτον Χοπορηοι ποοαίας ΤΠ 6- 
Ὁδηότγαπι εἰπη  ἀϊταΐοτη, αυλΠΠ Ταοσάευ- 
πιοηΐος πλα κί πις νου εἰ Τα δας ἴῃ ρὰ- 
βπᾶ, Μοεηῖο : ἀη ἰπ͵ατία ὃ ἵρποτο, 
δ 05. σοτίο ᾿ποοπαβ δίας ὁχοιηλιϑ 
σοηδίυν ΧεΠορ ο, 
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᾿Αϑηναῖοι, ἵνα μὴ διασπαοϑῶσιν, ἐπηκολόϑεν, καίπερ 

γιγνώσκοντες, ὅτι κίνδυνος εἴη κυκλωθῆναι. Τέως μὲν ἕν10 

οἱ Λακεδαεμόνιοι οὐκ ἠοϑάνοντο προσιόντων τῶν τολεμίων᾽ 
ἣν Ν "Α ͵7 Ν Ὶ σον 3... 7 ΄ 

κφὴ γὼρ ἥν λάσιον τὸ. χωρίον" ἐπεὶ δὲ ἐπαιάνισαν, τότε 

δὴ" ἔγνωσαν, "αὶ εὐθὺς ἀντιπαρήγίειλαν ἅπαντας διασκευ- 
Γ᾿, 9 - ΕΣ ͵ ᾽ Ν δὲ ͵7 9 ε « ᾿ 

ἄξεαλαι ὡς ἐς μάχην. ἐπεὶ δὲ ξυνετάχϑησαν, ὡς ἑκάφως 

οἱ ξεναγοὶ ἔταξαν, παρηγγύησαν μὲν ἀκολεϑ εἰν τῷ ἡγου: 

μένω, ἦγον δὲ καὶ οἱ Λακεδαιμόνιοι ἐπὶ τὼ δεξιά" καὶ 
ὅτω πολὺ ὑπερέτεινον τὸ κέρας, ὥςε τῶν ᾿Αϑηναΐων αἱ 

μὲν ἕξ φυλαὶ κατὰ τὲς Λακεδαιμονίους ἐγένοντο, αἱ δὲ 
τέδαρες κατὰ Τεγεάτας. δκέτι δὲ ςάδιον ἀπεχόντων, 20 

7 ς 2 “» ΄ “΄ 

σφαγιασάμενοι οἱ Λωκεδωιμόνιοι τῇ Αγροτέρω, ὥσπερ 

νομίζεται, τὴν χίμαιραν, ἡγᾶντο ἐπὶ τὸς ἐναντίϑς, τὸ ὑπερ- 

ἔχον ἐπικάμψαντες ἐς κύκλωσιν. ᾿Επεὶ δὲ ξυνέμιξαν, 

διαωσπασϑῶσιν, ϑίερῃ, διασαιασϑέιη- 
σαν. ϑεὰά ποβτγαπι ἰοξεϊοπετ εχ Δ. .. 
Βε. Οαξβ. τενοοᾶτο Ἰυδῆς εἰἰαπὶ 1,6- 
οποῖ, 

8. τῷ. ἅπαντας. Α. 7. Βτγ]. σα. 
ἅπαντες. Θυδτη Ἰοδιϊοπεπι ἢ τηδοὰπὴ 
Ῥτοθανογὶβ, ἴὰηο ἀντιπαρήγ[ειλαν ἀξ 
τα τ 5 Ἰπτογργεια θοτῖβ οοηοϊαπηδη- 
εἶθ δά ἅττὴᾶ εἴ ρθᾶπὶ ΠΟΤ τὸ- 
Τροπάδητθαβ; ἀὺϊ ἀε ἀϊνεγῆς ἀΐνετ- 
(ογατη Γοοϊογατη ἀπο. 

ξεναγοί, Οαῇα!). ξυναγωγοί, 
- σῷ ἡγουμένῳ. Θυτοηαπὶ ΘΧογοτα5 
Ῥᾶτ5 δἃ εἴ ἢ Νὰπ [Ἀσρ οὐ ΠΟ ΠῚ ΠΟΠ 
απί, φαΐ ἀυσαηι, (δὰ εαααπτὰγ αἰϊᾶ τι 
Ῥαᾶτίεπι : ἦγον δὲ καὶ οἱ Λακεδαιμόνιοι. 
Θυοά ἢ νεῖὸ Τιἀοεάςφεπιοηϊὶ, τὶ ΡΔΓ 
εγαῖ, Ἔχ ϑγοϊτα τη οπηπθῖη αἰγὶ ροὈδηΐ οἱ 

ἀπσεῦαης, αυοὸ νε]δηῖ, τὰπὶ ἀεϊεη- 
ἄππι ετὶϊ καὶ ροίξ νετδὰ ἦγον δέ. 

[Τῷ ἡγεμένῳ, ποη νἱάθο, σὰγ ἀς 
᾿ ΘΧΟΙΟΙτᾺ5 ρατία αυλάδτη σερεοτῖ8. ΑἸ ]- 

δῦ ᾿βοποῖ, αυδῖν ἐεασατ, Νέεημε ἰᾶ- 
Ὀοτανεγίτη π᾿ ῥτοχίμαο χαί. Ε΄, Α. 
Ἐοίδι.. 

ὑπερέτεινον. Δ. 1. Βε. Οαῇῆδὶ. ὑπερε- 
σρδινῶντῖο. Ἧ 

φυλαί, Ἐχ οτάϊπε ἄδοθπι {ἰθαστα 
ΤΠ τ65 Ατςπίθηος Ἰδέζος ἔα Ἑ, εαἵ- 
αυὸ τ θ5 οὐδ ἴῃ δοῖς αἰβιηξῖα8 

Ταῖς, ροίὲ βἰφοπία μη εχ ἢ.]. οὐ Τῆυ- 
ογάϊάοο νἱ, οϑ,. δἀπιοηεῖ Μογυβ. Ηΐης 
φυλάρχως ἀἰοὶ ἀιςεϑ τα Πἰτῖδε ἐφυεπτβ, 
αἱ ταξιάρχως ρεάςῆτί5. Ῥεγι πα ξ ἰ8- 
το τ θαυ τη ἀἰβίπξδιοη πη οτίατα δά 
Ρεάϊτεβ, εχ Ὑπασγάϊἀϊ5. ἴοσὸ πιδηΐϊ- 
ἕεαπι εξ ἥδταϊς : οἵ ἴπ ποῆτο ἴοοο 
ὩΟΠ ΟΠΊΠ65 ἱπιε]]}ρὶ εαυοίγος. τ, 
[δὰ μεαεῖγεβ δἰ π|, νεγο ἤπη1]6 ραίαϊ, 
Γοουβ οἷ οὐηπία πὶ οἰατι Πγηυ5 ᾿γ θα 
Ρίὸ Μαῃιίίμεδο μ. σὅο, υδἱ ἀς δας 
ἰρία ρυρηᾶ (ον πιῃίδος εξ : καὶ μά- 
λιφα τῆς ἡμετίρας φυλῆς δυςυχησάσης 
καὶ πλείφξων ἐνϑϑανόντων, εἰ ατίτα δὶ 
ἄς Ῥυρηᾶ δὰ (ογοηδαμη ἴογμηο εῇ, 
Μαηιτῆθὰβ ἴα Ὁ]ῖγο οθέτι : σροσελϑὼν 
ἐγὼ τὸν ταξίαρχον ἰκέλενον ἀκληρωτὶ 
σὴν ἡμετέραν τάξιν ττέμπειν. Ηΐο ἰρίτατ 
ἀπ 5 εδάεπη τάξις ἀϊοϊζατ, Πα οηΐαπα 
ἐχ ρΡεάϊταϊαῃ σοτηροηίτιγ. Ἰ)εηίαας 
ἰάθη. οοπίῖτα Αβογαῖαπι Ρ. 498. οὔτε 
φαξίαρχος ἐξς τὴν φυλὴν κατατάξας, 
δὶ τἀ πηδπὶ Βοἴκε τηδίθθαῖ: ὄσε σαξί. 
ἄρχος αὐτὸν εἰς τάξιν, ἅτε φύλαρχος ἐὶς 
φυλήν. Μαϊε! (φίεγιπι ἱπερίε Ματγρὸ 
1δοηοὶ. φυλακαὶ Ὠδῦειῖ, 

8. 20. ᾿Αγροτέρᾳ. Ὡκς τῆοτε νἱάς 
Χεπορποηίεπι ἀς ΒδρΙ, [ἀοεα, ΧΗ. 
ΖΕἸαπατῃ Υ', Η. ᾿ἰ. 25. εἰ ν᾽ αοκοπαὶν 
δὰ Ἡετούοι. Ρ. 489. 

.Ν3 

΄- 
Γ 
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« Ν 9, 7 ς ,Ψ οἱ μὲν ἄλλοι ξύμμωχοι πάντες οἱ τῶν Λακεδαιμονίων 
ἐκρατήθησαν ὑπὸ τῶν ἐναντίων" Πελληνᾶς δὲ, κατὼ Θε- 

͵΄ ΄ τς ὦ ͵, ν » ͵΄ὕ » « « 
Ἷ σπίιεας γένομενοι, εμοώχίοντο τε, ΚΦ εν χωρῶ εχ {πῖον εκώ-,, Ἢ 

“Δ » Ν δὲ « Ἂν ͵΄ -“ ΄ »" ; 
21 τερῶν. αὐτοὶ δὲ οἱ Λακε οὐαμονίοι, σὸν τὲ κατέεογον, τῶν 

δὼ πα. ΕΝ, ὁ ἀδι. νυ 8: 

᾽ ᾽ ψ Ν 7 νι τὰς ᾿ 
᾿Αϑηναίων ἐκρώτησων, καὶ κυκλωσάμενοι τῷ ὑπερέχοντι, ᾿ 

τὐολλὸς ἀπέκτειναν αὐτῶν, "αὶ, ἅτε δὴ ἀπωϑ ἔς ὄντες, ξυν- 

τεταγμένοι ἐπορεύοντο, καὶ τὰς μὲν τέῆαρας Φυλὰς τῶν 
» ͵΄ Ν 2 “ ἡ ΕΙ »"» Ὁ 

Αϑηναίων, πρὶν εκ τῆς διώξεως ἐπανωχωρήσαι, ταωρηλ-- 
ε, 5» » ͵ ς2 Ὁ » 

ϑον" ὥφξε ὃκ ἀπέϑανον αὐτῶν, «σλὴν εἴ τις ἐν τῇ ξυμξολῇ 

22 ὑπὸ Τεγεατῶν' τοῖς δὲ ̓ Αργείοις ἐπιτυγχάνεσιν οἱ Λωκε- 
δαιμόνιοι ἀνωχωρᾶσι, καὶ μέλλοντος τῷ πρώτα πολεμάρχου 

ἐκ τῷ ἐναντίᾳ ξυμβάλλειν αὐτοῖς, λέγεται ἄρω τις ἀνα- 

δοήσαι, τσαριέναι τὸς τορώτες. ὡς δὲ τῶτ᾽ ἐγένετο, παρω- 
ϑέοντως δὴ τυαΐοντες ἐς τὰ γυμνὰ, πολλὲς ἀπέκτειναν 

αὐτῶν. ἐπελάθοντο δὲ καὶ Κορινϑίων ἀνωχωρέντων. ἔτι 

δὲ ἐπέτυχον οἱ Λακεδαιμόνιοι καὶ τῶν Θηξαίων τισὶν ἀνα- 
χωρῶσιν ἐκ τῆς διώξεως, καὶ ἀπέκτειναν συχνὰς αὐτῶν. 

23 τότων δὲ γενομένων, οἱ ἡ Πώμενοι τὸ μὲν ̓ ταρῶτον ἔφευγον 

ἐς τὼ τείχη" ἔπειτω δὲ, εἰρξάντων Κορινθίων, τυάλιν κατ-" 

ἱκατίρων, Μοτα8 Γυὐρισαίαγ δἀάοη- 
ἄστη ΑΝ ἃυς τοολλοί, 

[Αἀ ἑκατέρων Τα θαυάϊεηάαπι, ποη 
δάἀἀεηάιπι, τινές, ὅθρε πὸ εἰ Πρἢ8 
οσσαττῖς πῃ πᾶ ἔογτηᾶ: αὐ ΡΊας, ϑγτηρ, 
ς΄. 36. οχίγ, ἢ, 4, Ἡροϊβμ.} 

8. 21. ὅσον σι κατίσχον., ΜΟΙΙΒ: 
αὐδαυα ραίεθαϊ οαπηρὰθ, α16Πὶ δ οἷο 8 
Τιασοπίσα οδείηεδας, Μαὶο. Μετηίΐ- 
εἶα ὁροτίες Γποράἀρογηοηΐοβ δὶ δά.- 
νοτίας Πα ΡΟ Ε 6, εὐἱθυβ ΑἸ μοί πο: 
τοϊ αὐτὸ ορροῦτεο ἄαραπς Τορολί8, 
Ψ σεγαπε ἱκίτογ Τποεδρογηοηϊ, αυοι- 
αυοιῖ δ᾽ ορροῦτας πα δυσγαης ττθι5 
Αιδεηϊοηῆηπι, οι αυδρ αυπίθοῦ σοἢ- 
πὶ Τοκελίαν νἱσογδης οἵ ροτγίεουϊδο 
ποῆεπι ἐεγνπηταγ, Οεἴεγυ πὶ εχ ΡΪὰ. 
τοπΐα Μεπέχοηο Ρ. 2οϑ, ἀρρᾶτγεῖ, Α- 
«πεη πίε. σαυίαίος {0 ΠἔῸ αηρκυ βίαι 
Ἰοοί, 19] φηίπι οἵδ τ σῶν τε ἐν Κορίνϑϑῳ 
χρησαμένων δυσχωρία. 

ᾷ, 2Σ, τοαριίναι, ΛΑ, 7 υης. Βτ, Ομπῇ, 

σαρῆναι. Ἐχ αὺ0 ἀεϊπάς ἵ,. 51, σιαρᾶδ- 
ΩΝ εἐβεοεσγαηῖ, πὰ }]ὸ ἔδηΐα. ΓΆϑα ΣΝ 
ἤἥοης [δοπο]. οἵϊ : ρεγιηἰττοηά απ οἶδ, 
αὐ Ὀτϊπιὶ ργροίοτγοπί, Ἐχρτγοίῆι ἱρίτων 
Ποὺ ἰρύαπι παριέναι, {ΓΆ Π ΠΥ τΓΟΓΟ, 

τγαραϑίοντας, Μαὶο Α. 9. Βτ, Οα. 

φισ-τάνα χωρῶσιν, Ηος. πηοτη τ πὶ 
ἐχοίάϊς ρτῖπτα Βιερπαηίδηδ βἀϊτίοης, 

8,23. τὰ τείχη, Ἰλοπηο οπο8 σοη- 
τα Τοριϊποῦλ Ρ. 472. ὅ9᾽ ἡ μεγάλη 
μάχη πρὸς Λακιδαιμονίνς ἰγίνιτο ἡ ἐν 
κοίνϑῳι τῶν ἐν τῇ σόλοι βουλιυσαμίνων 
μιτὰ σὴν μάχην μὴ δέχεσθαι σῷ σπείχει 
σὺς φρατιώτας, ἀλλὰ πρὸς Λακιεδαιμο- 
νίνς ἰσικηρυκεύισϑαι, ὁφῶντις (οἱ ἐκ Κο- 
οίνϑυν φυγόντι ε) ἠσυχηκυῖαν τὴν πόλιν καὶ 
αιρὶ τῆς παρόδου κρατῶντας Λακιδαιμο. 
γίνε, ἀχὶ περὔύδωκαν, ἀδ' ἐδυλεύσαντο ἰδίᾳ 
περὶ τῆς αὑτῶν σωτηρίαι, ἀλλὰ «λησίον 
ὄντων μεϑ' ὅσλων ἁπάντων ΤΠ λοσοννη- 
σίων ἀνίψξαν σὰς σύλας ἡμῖν βίᾳ τῶν 

᾿] ΨΙ 

ὥ 
[η ὑπ] 

“εὶς 
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ἐσκήνωσαν ἐς τὸ ἀρχρίζον φρατόπεδον. Λακεδαμεμόνιοι 

δὲ αὖ ἐπαναχωρήσαντες, ἔνϑαα τὸ πρῶτον τόϊς πολεμίοις 
ξυνέμιξαν, ἐξήσαντο τρόπαιον. κφὶ αὕτη μὲν δὴ ἡ μάχη 

ὅτως ἐγένετο. 

ΚΕ. Τὰ 

Ὁ δ᾽ ᾿Αγησίλαος σπεύδων μὲν ἐκ τῆς ᾿Ασίας ἐξοήϑες 
ὄντι δ αὑτῷ ἐν ᾿Αμφιπόλει ἀγγέλλει Δερκυλλίδας, ὅτι 
νικῷεν τε αὖ Λακεδαιμόνιοι, αὶ αὐτῶν μὲν τεθνάναι ὀκτὼ, 

τῶν δὲ πολεμίων πταμπληϑεϊς. ἐδήλε δὲ, ὅτι καὶ τῶν 
ξυμμάχων οὐκ ὀλίγοι τσεπϊωκότες εἶεν. ᾿Ἐρομένε δὲ τοῦ 2 
᾿Αγησιλάϑ" ὧρ᾽ ἂν, ὦ Δερκυλλίδω, ἐν καιρῷ γένοιτο, εἰ 

αἱ ξυμπέμπεσαι πόλεις ἡμῖν τὸς ςρατιώτας τὴν νίκην ὡς 

τάχιςα πύϑοιντο;; ἀπεκρίνατο δὴ ὁ Δερκυλίδας" εὐϑυ- 

μοτέρες γᾶν εἰκὸς ταῦτ᾽ ἀκόσαντας εἶναι. ὠκὃν σὺ, ἐπεὶ 

παρεγένε, κάλλις᾽ ἂν ἀπαγγέϊλαις ; ὁ δὲ, ἄσμενος ἀκέ- 

σας, (κρὴ γὰρ ἀεὶ φιλοπόλεμος ἦν) εἶπεν" εἰ σὺ τάῆοις. 

τυολλῶν καὶ μᾶλλον εἶλον σὸ μεϑ᾽ ὑμῶν 
τῶν σότε φρατενομένων εἴτι δέοι πάσχειν 
ἢ χωρὶς ὑμῶν ἀκινδύνως σώξεσϑαι:" καὶ 
ἀσέφερων τὸ φράτευμα καὶ διέσωσαν καὶ 
ὑμᾶς καὶ τὸς συμμάχως. ᾿Ἐπειδὴ δ᾽ ἡ 
πρὸς Λακεδαιμονίες ἐξρήνη μετὰ ταῦτ' 
ἐγένετο, ἡ ἐπ’ ᾿Ανταλκίδω, ἀντὶ τῶν ἕρ- 
γων σύτων ὑπὸ Λακεδαιμονίων ἐξέπεσον" 
ὑποδεξάμενοι δ᾽ ὑμεῖς αὐτὼς ἐποιήσατε ἔρ- 
γον ἀνθρώπων καλῶν κἀγαθῶν" ἐψηφί- 
σασϑε γὰρ αὐτοῖς ἅπανθ᾽ ὧν ἐδέοντο, 
Ηυ}ὺβ ἐρτερὶϊ ἰοσὶ ρᾶγβ Ἔχίγογτηδ ρεῖ- 
τποῖ δὰ Χεπορῃοητὶβ ᾿ἰ τὶ ν. ς. 2. 8. 
31. γΕΓθὰ : οἱ μὲν σφαγεῖς καὶ οἱ μεταί- 
τίοι φῷ ἔργου, ἀπῆλϑον ἐκ τῆς Κορίνθου. 
Βί τη} εχ ἴοοο Πεπιοβῃοθηϊβ τιδηϊίο- 
Ἔυπὶ εἴ, που ποῆτο ἰῃπ Ιοοο ἰερεη- 
ἀσπὶ εἶδ ἀρξάντων ρτο ἀρξάντων. Α 
Οὐοτιπιμ β ἐπίστῃ Ἂχοϊυῇ στεάθδαπε ἰπ 
Ρτίογα οδῆγα. Ἰρίτογ πο ἀυθίταν! 
ει ἤτηδται ἐπχοηἀατίοπετα ἴῃ ἱρία ο- 
Γαῖοπθ Ῥοπεῖθ. ὕὐρίαπυς δά Ὁε- 
τροβθῃφηεπιὶ ἰδυάας ἀθ πᾶς ρυρπᾶ, 
Ῥγβεῖοσ ΕΡῃογυση εἰ Απάτοιϊοπετῃ, 
Ἡγρεγ ἀϊβ οταϊοπούη δἀνετγίας ΠὨϊῖο- 
Πεγ. Οοτηραγανὶς Χεμορδοητὶς ἰο- 

Οοὐπλὶ Πυρετὰβ ἴπίεγργεβ ἔν. “με, 
ἩΟΤΌ. Τεὰ νἱτίατηι ποη νἱἀϊτ, φυο {ιὉ- 
Ἰατὸ πιᾶῖοσ αὐτὰς ἰοοο ἰὰχ αὐήπηὺς 
δοσοηάϊτωτ, 

[ἀρξάντων Κορινϑίων. Ῥαϊτηδπι να- 
τὴ πιϑὸ σοτγγεδιιοηΐβ ἰίγο εἰδὶ ἀδέετο. 
ΜΝυϊράζαμι Πυἀ ἢ Χεπορποηιῖβ εθξι, 
εἴ εο (εηΐα, 4υο νεγιτγ, αἰο ογάϊης 
Τοτρίαπι εὔξι, ἔπεισα δὲ πάλιν κατε- 
σκήνωσαν ἐς τὸ ἀρχαῖον φρατόπεδον, ἀ 
ξάντων Κορινϑίων. Ε. 4. Ἡοίδβας.} 

οὕτως ἐγένετο. Ῥατίοπι υἱηαΐηας 
Εχεγοῖταβ νἱ οἱ δ, εἰ εχ [ιἀσεάξοπηοη 8 
Ε1οο, Ἔχ ΠΟΙ Ὀὰ5 δογατη 28οο. οεάϊ- 
αἀἰῆξε, πατγαῖ Ὠοάογαβ χὶϊ. 8 3. 

ξ. 1. ᾿Αμφιπόλει, Μασεάἀοηΐξο, 
Δερκυλλίδας. Ἐπεγαῖ ΔῸ ΑΘ Π]Δ0 δά 

ΤΙΒΆΡΠογηδπι ᾿δραῖαϑ {ἰ], 4. ροῖεδ ἴῃ 
Ἑατορᾶπι τε! ἔπ νϊἀείατ. 

8. 2. ἀπαγγείλαις, Ἐεξὶς ἤρπαπι 
ἰηιοτγορδιομἶβ ροίαϊς ὶς Οδῆαὶ. 

φιλοπόλεμος. 8ῖ. Ἐ,. φιλαπόδηρεος 
Βαῦεηΐ, 4υ85 ἰφξτὶο πλυϊίο ἀριίογ Ὠυὶς 
ἴοοο νυἱάθιωσ. Θυοὰ Μογυβ, νυ]βᾶ- 
ἴᾶτα ἀείεπάεης, βαϊαϊι, Πεγον απ 
υδεῆν!ῆξ αἰΐίᾳυδπι οοσαἤοπεπλ Ὀεϊϊο 
νά 
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ἀλλὼ τάξω, ἔφη, καὶ προσαπαγγέλλειν λέγω, ὅτι, ἐὰν 
καὶ τώδε εὖ γένηται, ττώλιν παρεσόμεϑιω, ὥσπερ καὶ ἔφα-- 

8 μεν. Ὁ μὲν δὴ Δερκυλλίδας ἀφ᾽ Ἑλλησπόντε ἤδὴ ἐπο- 

ρεύετο᾽ ὁ δὲ ᾿Αγησίλαος, διαλλάξας Μακεδονίαν, ἐς 
Θεπαλίων ἀφίκετο. Λαρισσοῦοι μὲν ὃν κοὴ Κρανώνιοι κα 

τ Σκοτεσαῖοι Κοφὴ Φαρσάλιοι, ζύμμωχοι ὄντες Βοιωτοῖς, καὴ 
πάντες δὲ Θεϊαλοὶ, πλὴν ὅσοι αὐτῶν φυγάδες τότ᾽ ἐτύγ- 

4 χανον, ἐκωκόργεν αὐτὸν ἐπωκολεϑξντες. ὁ δὲ τέως μὲν 

ἦγεν ἐν πλωισίω τὸ φράτευμα, τὸς ἡμίσεις μὲν ἔμπροοϑεν, 

τὰς ἡμίσεις δι; ἐπ᾽ ὅρῳ ἔχων Ῥ' ἱππέων" ἐπὲ δὲ ἐκώλυον 

τῆς τορείας οἱ Θεϊαλοὶ, ἐπελωύνοντες τὸς ὄπιοϑεν, τσαρω-- 
, δ φυδ κ, Ἂ, Ἄς, ΔΙΌΝ ΨΨ' ΄, « Ν Ν 

πέμπει ἐπ ξρῶν Κρ τὸ ἀπὸ τ φσόμωτος ἱππικὸν, λὴν 
“ Ν ψ ε ᾿ ͵ ω ΄’ ε Ἁ 

δτῶν περὶ αὐτὸν. Ὡς δὲ παρετάξαντο ὠὡλλήλοις, οἱ μὲν 

Θεῆδαλὸὼ, νομίσωντες δκ ἐν κωλῷ εἶναι πρὸς τὲς ὁπλίτας 

δἱππομαχεῖν, ςρέψναντες, βάδην ἀπεχώρεν. οἱ δὲ μάλα 

“φρνα ὁ σωφρόνως ἐπηκολέϑεν. γνὼς ἢ ὁ ̓ Αγησίλαος, ἃ ἑκάτεροι 

ἡμάρτανον; πέμπει τὸς τσερὶ αὑτὸν μάλω εὐρώςες ἱπ- 
πέας, καὶ κελεύει τὸς τε ἄλλοις παραγγέλλειν, κοὴ αὐτὲς 
διώκειν ὡς τάχιφξα, καὶ μηκέτι δέναι αὐτοῖς ἀναφροφήν. 

(ε ἱπιηγϊσοηἀὶ, σαηὰς ἀοϊη δ. υἱο τη 
τα δ, αἱ ἐχ Ἰῖθτο ἱν, 8, ἀρρᾶτοαϊ, Πος 
τ πὶ γατοηοῖλ ἰορατίοηβ Π υἿ5. ΠΟἢ 
νἱἀείογ Παθεῖς νοτὰπὶ ἃὰϊ Ρῥιοθαθὶ- 
Ἰεπι, 

λίγω, ὕψι, τὰ Ἅ. ΕΜ Βιγ]. Οαῆαὶ, 

Οοηιτὰ κελεύω 8ι, 1, 
8,3. διαλλάξας. 1η Αροῆίαο ἰΐ, 2, 

ἰξαμοιψας. ! 
τότ᾽ ἐτύγχανον, Λμεῖ, τότ᾽ ὄντες ἐσ, 

Ι͂η Μοπηουαῦ, ἱ, ὅ, 5, ἀνυσόδητός τε καὶ 
ἀχίτων διωτελδίε αυἰάδηι οἰἰαπὶ ὧν αἀ- 
ἀϊ νοϊπογαηι, 

αὐτὸν ἱπαχολουϑῶνσες, ΑμοΙ͂!, ὗτοι 
ἰφιπόμενοι. 

ᾷ..4. ὑσ᾽ ὑρᾷ, Δεῖ, ὑράν, 
πορείας, ΛΟΙΙ, κά αίς αὐτὸν οἵ ῥγῸ 

ἐσελαύνοντις ΠΑ οι ἐσιτιδϑέμενῳ, 
σόματορ, Λμεῦ!, τοῦ σρφιηγνμένου 

φεατιύματοι καὶ τῶν στρὶ αὐτόν, ἴῃ Δ- 
ὨΒὈΔῇ Εἰ, 4.4.2, ἰὴ ἀρτηίηο αυνόταίο 

βυλΝ Π τογ φόμα οἱ ἀραγίαν ἀϊβὶηγαϊ!, 
ὉΔῚ Οοαϊος5 τϑδιῖι5 ἀρὰν Πα ςηϊ, 

δ. 5. Θίσῆαλοι. ΡΙατατομα5. Αρο- 
ΡΒτδορτα, Ρ. 795. Πα πηετγαϊ κοῦ, δααὶ- 
ἴοδ. 

8. 6, μάλα σωφρόνως. Λροΐ. μαλ᾽ 
ἀφρόνως ἱφοίαοντο. Μαρηίξοίζατα οἵ, 
Ἰοηεϊτααΐπονν. Πἷσ ἰὼ υἰγοαας τ το 
συϊρατὶ ς φαᾶτο σωφρόνως ργδοίοτο, 

σίμποι σὺς σιρί, Δρεῖ, τναρα πίμαοι 
σὺς ἀμφί, Τοτο! ρὶς ἀγροσπῖοβ δα υἶτο8 
εἰεδϊοβ, ἡ08 γοροβ ᾿ινοοἀφονηοηὶὶ νο]- 
υτἱ Πἰραῖοτοθ ἐδοῦση ΠΆΡΟ απ, ἃὰ- 
δῖος πυογά, ν, 72. Ποτοάοι, νἱϊ[, 
124, ἴῃ ἰοφὸ οἰυίάοιη νὶ, κό, υδὶ 
οοηίαπν ποάο πιιτηοταῖ, νἱεα τὴ εξ 
ΘΟΝΆΜΤΝ Παυσογ,. ἰὴ ΤἸηϊογρτοῖ, 
Βα} ἶσα Απαθαί, δὰ {ἰϊν 4.4.3. τοῦς ἷν 
Ρ..237. 

ὧς τάχιφα, Λβοί, κατὰ χρώφορ, 
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Οἱ δὲ Θεξαλὸ ὡς εἶδον τταρὼ δόξαν ἐλαύνοντας, οἱ μὲν 
αὐτῶν ἔφυγον, οἱ διὲ ἀεί. οἱ δὲ τοειρώμενοι τοῦτο 

ποιεῖν, σλαγίες ἔχοντες τὸς ἵππες ἡλίσκοντο. Πολύμα- 8 

χος μέντοι ὁ Φαρσαίλιον. ἱππαρχῶν ἀνέςρεψέ τε, καὶ μω- 
χόμενος ξὺν τοῖς περὶ αὑτὸν ἀποθνήσκει. ὡς δὲ τῶτο “- 

νετο, φυγὴ τῶν Θεπαλῶν ἐζαισία, γίγνεται!" ὥςε οἱ μὲν “ 

ἀπέθνησκον αὐτῶν, οἱ δὲ καὶ ἡλίσκοντο. ἔςησαν δι, ὧν 

Καὴὶρ 
τότε μὲν δὴ ὁ ᾿Αγησίλαος ταπιμόν τ, ἐφήσατο με 

Πραντὸς χρὴ Ναρϑακχίω, καὶ αὐτῷ ἔμει; μάλα. ἡδόμενος 
τῷ ἔργῳ, ὅτι τὸς μέγισον φρονξντας ἐπὶ ἱππικῇ ἐνενικήκει, 

ξὺν ᾧ αὐτὸς ζυνέλεξεν ἱππικῷ. τῇ δὲ ὑξεραίω ὑπερξάλ- 

λων τὰ ᾿Αχαϊκὼ τῆς Φϑίας ὄρη, τὴν λοιπὴν πᾶσαν διὼ 

φιλίας ἐπορεύετο, μέχρι πρὸς τὰ Βοιωτῶν ὁριώ. ὁ 

Ὄντος δι αὐτῷ ἐπὶ τῇ ἐμρολῇ, ὁ ἴλρο μηνοεριδὴς ἔδοξε γο 

Φανήνα" κφὴ ἠγγέλϑη, ὅ ὅτι ἡπημένοι εἶεν Λωκεδωεμόνιοι 
γαεογστντα 

τῇ ναυμαχίον, καὶ ὁ ναύωρχιος Πείσανδρος τεϑναίη. ἐλέ-}ὶ 

ΡΝ ΝΙΝ 

οὐ πρόεϑεν, σὸν ἐν τῷ ὄρει Ναρϑακίῳ ἐγένοντο. 

8. 7. οἱ δ᾽ ἀνέφρεψαν. Ἀρεῖ, οὐδ᾽ 
ἀνίφρεψαν, οἱ δὲ καὶ ἀναφρέφειν πειρώμε- 
γοι τ 488 ΤΏΪΠ] ᾿εξιῖο πγᾶρῖ5 Ρίδοει, 

[Οἱ δὲ καὶ ἀναφρίφειν «πειρώμενοι, ἴῃ 
Ακρεῆϊαο, νατίδιτὶο ϑορ δε ει, ἤσαις 
αἰΐϊὰ ῥ᾽ αὐτί πὰ ἴῃ ᾿ο ΠἰΌγο, ποι ἰθξϊίο. 
Ῥ. 4. Ἡροίβας. 

τυλαγίες--ἴσος. Ἰδοποὶ. ἐχ νετγ- 
ἥοης ΒΙΠ θα] ἀϊ εἰ ΡΠ] εΙρῃὶ ἱπαδις ἐ- 
τηρπάδθαϊ, εἰ Αρεῆ]αὶ δαυΐϊζεβ ἰηΐεῖ- 
Ρτεταθαίαγ. 

8. 8. Πολύμαχος. 
μός. 

σῶν Θεσ]αλῶν. 
τα τ ηϊ. 

ἡλίσκοντο, Ἀδεί. ζῶνσες, δαάϊε, 
ἐν σῷ ὄρει, Ἀρεῖ. τυρὶν ἢ ἰπὶ--οναρ- 

ϑακιέων. ῬΙ] αἰᾶτοῦ, Ἀξεδὶ: τ6. εχ ἢ. 
Ἰ, ὑπὸ τῷ Ναρϑακίῳ, τρόπαιον ἔξησε. 1 
Ἀρορβίδορη. Ρ. 795. πηᾶ]θ. ἰθρίτωΣ 
ὑσὸ τῶν Ναρϑακίων, αἴ τηοηϊς Μοταβ. 
Ἐτ, Ῥοτίὰβ σῶν ᾿Αφρακίων ἢ. ]. ἐπηθη- 
ἀδθας εὐ ἀδίποερβ Πρανσὸς καὶ ᾿Ατρα- 
πίας. Οροίογατῃ ἐν ἀπε Ναρϑ. τερὸ- 
τὰς Α. 3. Βγ. Ὁδᾷ. δῖερῃ. 

ξ, 9. Τιρανεός. Βαά, νεϊυῆῖξο τάώ- 

ἈΑρεῖ, Ππολύχαρ- 

Ηᾶδὸο ἰπ Αρϑῆϊδο ο- 

πραντος, Νἰτυ πὶ ἐχ Αρεῆϊδο σοτγεχῖς 
ϑίερμαπ. Ιηῃ Βυζαῃτίπο ϑίερῃ. εᾶ: 
Πρᾶῶς πόλις Τῃιεῤῥαιξκή, Ῥαϊπηεηυς 

ἔχεγο. Ρ. 7γ0. ἀιδῖτας, πυπὶ ἀς νεῖὰ- 
ἢὰ Ῥειγῃθ δία δὰ Ῥεπεὰπιὶ εἰ [μἀτϊ- 
τῇ, ἃη ἐς πονὰ δὰ Ρὶπάμπι πιοῦ- 
τὸπι ϑίερ απ αἰχοτῖς, 

ἔμεινε, Αρϑθῇ!. καφέμεινε. 
ξυνέλεξεν, Αφεῖ, ἐμηχανήσατο. ΡΙὰ- 

τΆΤΟΒῸ5 Ἀρορβιμορπιᾶι. Ρ. 795. συφη- 
σάμενος τὸ ἱππικὸν αὐτὸς δι᾽ αὑτῷ, 

λαπήν, Αρεί. ἤδη αὐάϊε, ΔΙ τάτλεπν 
ΑΠΙ 65 οἴἴᾶπι οπηϊῆς. 

μέχρι πρός. Δρεῆ!. ἐς τά, Ῥτο ὅρια 
ἃρυὰ Ατβίάθμλ ὄροια ἰερὶ τηοηθὲ [.6- 
Οη0]. 

δ. το. ἐσὶ τῇ ἐμβολῇ. Ῥοϊγπαβ ἰϊ. 
1. 3. ὅσον ὄπω παρετάσσετο. 

μηνοειδής. ῬΙΟϊΆΤΟΠῸ5. Ο. 17. ἥλιος 
ἐκλείπων. ἘοΙΙρῆη δῆς {οἰάτεπὶ δά 
ἃπηὶ 1] Ἰδηὶ 4120. πιρηῆβ Αὐροῇὶ 
ἀϊεπὶ 165. γείευγε σα] συ ]ο5. Δ ΟΠ Ϊ- 
οο5, τόποι Ποάνε!}. 

Πείσανδρος. Α. 1}. ΒΓ. Οαῆδ!, Πό- 
σανὸρος. Ἰλϊοάοταβ νἱεϊοῖδ ἱπερίαρχίορς 
γ|ά. ἢ. δὰ ἰν, 8. 8. 
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᾿ Ἂς “ ᾿ς μ 7 δυ. Ὁ Ὁ 5 δ γετο δὲ καὶ, ᾧ τρόπῳ ἡ ναυμωχίω ἐγένετο. Ἑἶναι μὲν δὸ 
ταερὶ Κνίδον τὸν ἐπίπλεν ἀλλήλοις" Φαρνάξαζον δὲ, ναύ-- 

") “ 7 ἡ Χ Ν 

ἀρχὸν ὀντώ, ξὺν ταῖς Φοινίσσωις εἶναι, Κόνωνω δὲ, τὸ Ἕλ- 
Ν ν 7 9 5... ᾽ 

12 ληνικὸν ἔχοντω, τετώχϑαι ἔμπροαδεν αὐτῷ. ἀντιπαρώ- 

ταξαμένε δὲ τῷ Πεισάνδρε;, καὶ πολὺ ἐλοαιόνων αὐτῷ τῶν 

νεῶν φανεισῶν τῶν αὑτῷ τῷ μετὼ Κόνωνος Ἑ δληνικξ, τὰς 

μὲν ἀπὸ τῷ εὐωνύμε ξυμμάχες εὐθὺς αὐτῷ φεύγειν, αὖ- 
Ν Χ ᾿ » ͵΄ ᾽ Ν ΕΣ ΄ “ τὸν δὲ, ξυμμίξαντα τοῖς πολεμίοις ἐμξδολὰς ἐχξση τῇ 

8.τι. ᾧ τρόπῳ. Ῥοΐγθοηαβ 1. 48. δ. 

αἷτ, Οοποπείη ἔα ἴῃ ἤημῖτγο ἰαῖοτα 
οἰαῇηβ, εἴρὸ ἀεχίσο [,οοάἀδοπηοηΐδα 
δάνετίαβ: ἴῃ ἀσχίγο ἤπιυϊαίαπιὶ πᾶ- 
νεπὶ φσρατηγίδα ὉΟἸ]οοαΠε, ἴῃ αυδπὶ 
Ῥηγηατη Ποῖῖεβ ἱτηρείατη ἐεοοτηΐ. 

Κόνωνα. Ἐπρᾶπι 605 δὰ ΕὈΔΡΌΓΑΓΙ 
Ῥοῆ ρυξπᾶτη δρυὰ “ βοίροιϊδτηοβ. νἱ- 
ἀϊτηὰβ. (ἀρτὰ ᾿ϊ. 1.. 29. υδὲ οοηξ. πο- 
ἰᾶτα, Οτάϊπεπηι γουα τη τϑτὶ σεβαγα πη 
φοῆεα πὰπο ρεπδαυᾶτηατ, Πογαῖοβ 
δὰ ΡΒ ρραπι Ρ. 185. πλεύσας δ᾽ ἐὶς 
Κύπρον χρόνον μέν τινὰ περὶ τὴν τῶν ἰδίων 
ἐσιμέλειαν διέτριθεν. αἰσϑόμενος δὲ ᾿Α γη- 
σίλαον ἐὲς τὴν ᾿Ασίαν μὲτὰ πολλῆς δυ- 
νώμεως διαξεβηκότα καὶ σορϑᾶντα τὴν 
χώραν----τσίμπων ὡς τὸς βασιλέως φρα- 
φηγὸς ὑπισχνεῖται ποιήσειν. ΤΥΔηίετοί- 
ἴα πὶ ἰῃ Αὔδπι Αβεδ) πὶ ἃΠΠῸ ῥγὶ ΠΟ 
ΟἸγπιρίεἀϊβ οὅ. ἀοοεῖ Ποάννε!! ς 80 
Βοο ἰρίταγ ἀηὴο σσεροόγαης πιο! το ἢ 68 
ΕἸ ΠοδῈ Οοποηΐβ, αυὰ8 Ἄρτα δὰ Ἰἰ- 
Ὅταπι ἰΐ, 1. 29. δπηποῖανὶ, ϑερυδηκὶ 
ἀππὸ τοροτῃ δα ἔξ Ῥεγίαγαγη, ἤαταὶς 
Ἰοάνγο!! . εἰἢ ϊοάοταβ ἅπποὸ ο͵5 
ΟἸγερίαἀϊΒ ρτπιο δοοι αἰ ϊὲ΄ τοίοσε, 
Τεπαρὰβ Γοἱατη Πἰ δεγηαστη δηποίανῖς 
Νέεροβ οἂρ, 4. Τοττίο ἀππο, ἴθα Ο- 
Ἰγπιρ. 9ό. τ, Ῥοάννε!!, αὐρπαι τοαϊ- 
τὐτὰὶ Ακοῆίαὶ οχ Αὔὰα οἱ υἱξιοτία πὶ 
πᾶναΐοπι Οοποηΐβ. Θυᾶ ἢ σοϊηρᾶγο- 
τῆῦβ οὐπὶ ΠῸοοτγατβ ’οοο, ἴαρτα ἰᾶυάᾶ- 
το, ἰίοᾳυς ἰῃ Ῥαπεβυτίοο Ο. 39. 80- 
ουγαιία5. αυδοάδιτ ἀςβηΐτο ᾿ἰοςὈὶς ἔοτ- 
ἐδῆε, ᾿Εν δὲ, ἰηφυΐς, τῷ σολέμῳ τῷ 
σιρὶ Κνί)ον-τφρατηγῆντορ αὐτῷ Κόνωνος 
“τρία μὶν ἔτη σιριδιδε σὸ ναυτικὸν σὸ 
“τὶ τὴν ᾿Ασίαν ὑπὸ σριηρῶν ἱκαπὸν μόνον 
«ολιορκούμενον, πιντικαίδικα δὶ μηνῶν 
σὺρ φρατιώταις τὸν μισϑὸν ἀσεφίρησιν (ὁ 
βασιλεὺς) ὥφι τὸ μὲν ἐπ᾽ ἐκείνῳ «ολλά. 
κε ἄν διλύϑησαν, διὰ δὶ σὸν ἱφισῶτα 
κὐνδννον καὶ τὴν συμμαχίαν σὴν περὶ 
Κόρινϑον συφᾶσαν μόλις τωοτὶ ναυμαχ ν- 

φες ἐνίκησαν. Ὧς τηδγοοάς τηθηῇαπι 
16. περαῖα οἰΔ (ἢ τερεῖὶς οἂρ. 41. ΤΥ65 
ΠῸ5 ἃπποϑ ἢ τεῖτο σα συν οτὶβ, ἰηἰτὶ- 
πὲ ἱτηροτὶϊ πᾶν }}8 ἃ Οὐποης οοερτὶ 
εἴ ἀρρᾶτατὶ Ὀ6}}} ἃ Ῥεγῇῆς οοηῖγα [σο- 
ἀδουιοηΐοβ ἱποίάδε ἰπ ΟἹγπιρίδάϊβ 95. 
ἃπηὰπι Ροϊτοσηὰπι ἕεα ὁ, ϑεαυθητὶ 

εηΐτη ἃηποὸ Αρεἤ]διϑ ἰῃ Αὔδπῃ ἰγαπῆ- ἡ 
ἵτ, ἐχ τατίοης ᾿οάνν δ, [δὰ ρᾶσε Πίε- 
τηθτλ ἐγαηίερίς : τογίϊο Ὀ61]α ἴῃ ἔγ- 
ἀϊὰ κοι ; φυδτίο τράϊϊτ δὲ ΟΟῃοπ, 
νἱοῖῖ. ΑὉ δηῃὶ ἰριταγ ρᾶτγίς ροῖε- 
τίογο ΟἸγιηρίδαϊβ. 95. 4. δά ῥιίογομῃ 
δηηὶ 3. ΟἸγταρ. οὐ. οἤδοϊαπίαγ ἔγε5 
δηηΐ, Αἴᾳις ἤδοο ἰρία ἱπὶτὶα ὈΦΙΠἰοἱ 
δρρδτγᾶϊὰῃβ Ῥεπίδσαστη ἤἥρηανὶς Χοηο- 
Ῥῇοη ᾿ἰϊ. σἂρ. 4. 8ὺ Ἰηϊτῖο, υδΐ Ηε- 
τοπάδ8 ϑυτγδοιιῆιβ, ἰτοοθηϊαβ Πᾶν 68 8 
Ρεγβ ραγατὶ, παηοῖας ΓιἈοοἀδο πη ἢ 8. 
Θυεπὶ Ἰοοὰπὶ )οάννο!!β δὰ ΟἸγπιρ. 
95. Σ, τοέϊς γοίαλῖο ς οὐἢ Ἰοοατι ΤῸ- 

οὐδτὶβ ἱρπογανὶ, αἱ σα] οαϊοβ. 6} 8. ὃ- 
βτερὶς θγπλαῖ. Αἴας εχ 8 τδπιρο- 
ται ποῖὶ5 ἀδβηϊοηάδ (αηϊ, αἰιδὲ (α ρτα 
δὰ ᾿ΐ, 1. 29. ἐχ ἴὙῆᾶ ἀτῖὰ}} ἀς Οοπο- 
πἶβ οἱ Αιποηϊθη ἤν ἀρράτγαῖα Ὁ] ἴσο, 
Οὐ Οοποης δἰ δ πο ἃἰἰοβ ΑἸ οηϊ- 
οηΐεβ, αυὰπὶ φυγάδας καὶ ἰϑελοντὰς, 
αἷς Ρίαιο ἰθ Μοηδχοηο Ρ. 2οό. δὰ. 
Ῥυροηῖ, Δίας πὸ ἔχη, αυὰ5 ΠῸ- 
οΥαῖοβ Ῥαηοβυτ, ον 39. νοοᾶὶ τὰς ὑπη- 
ρισίας τὰς παρ᾿ ἡμῶν, 

δ, 12. ἐλαττόνων, Ὠϊοάοτιβ χὶν, 83. 
Τιλοφάφοιηοηϊογα πὶ Πᾶν 8 Ὠυμηοταῖ 8, 
Ῥματπαθαχὶ οὐ Οὐποηΐβ ρ᾽ὰ5. αυδηὶ 
Ο, 

, μετὰ Κόνωνος. τῷ μὶν μετὰ Κόνωνος 
αὐφῷ “Ἑλληνικῷ ΔΛ, ὡ- Βι, Οπαὶ, 

ἰμθολάς, [πρῸ} 8 οἱ ἱπουναβ ηλ- 
νἱ5 τοπγαῖ ἰη ἀἀνογίατῃ, εἰ [μέγα 60 
ἠανὶ5 αὐ νονία ἀνάρηξις ἀϊοίτυν ἰμδολή, 
Ῥιοάοιιβ χὶν, 45. ̓ Σν Μὴ γὰρ αἱ πριήροις 
ἐρ ἐμδολὴν ἐσιφίροντο--τῶφξι τὰς πληγὰς 
γίγνισϑαι κατ ἰμβολὴν-τὐαόσε δ᾽ ἐἷ 
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τριήρει, πρὸς τὴν γῆν ἐζωεθῆνα!" καὶ τὲς μὲν ἄλλες, ὅσοι 

ἐς τὴν ἣν ἐξεώσλησαν, ἀπολιπόντας τὰς ναῦς, σώξεϑϑαι, 

ὕποι ϑύνωιντο, ἐς τὴν Κνίδον, αὐτὸν δὲ ἐπὶ τῇ νηΐ μωχόμε- 

δ ννδαμο" 

τὸ μὲν πρῶτον χαλεπῶς ἔφερεν" ἐπεὶ μέντοι ἐνεθυμήθη, 
ὅτι τοῦ ςρατεύματος τὸ τλέϊςον εἴη αὐτῷ οἷον ἀγαϑῶν 

μὲν γιγνομένων ἡδέως μετέχειν, εἰ δέ τι χαλεπὸν ὁρῴη, 

ὅκ ἀνάγκην εἶναι κοινωνεῖν αὑτόϊςς, ἐκ τότε μεταξαλὼν 

ἔλεγεν, ὡς ὠγγέλλοιτο ὁ μὲν Πείσανδρος τετελευτηκὼς, νι- 
Ἵ λ -»“,  .. ε ᾿Ὶ »" ΄ ἣ- τὰ ᾽᾽ 

κῴη δὲ τῇ ναυμαχίω. ἅμω δὲ ταῦτα λέγων, καὶ ἐδϑύ- 
τει ὡς εὐωαγγέλιω, καὶ ττολλοὶς διέπεμπε τῶν τεϑυμένων' 

ὥςε, ἀκροξολισμξ ὄντος τρὸς τὸς πολεμίες, ἐκράτησαν 

ἱ τοῦ ᾿Αγησιλάξ, τῷ λόγῳ, ὡς Λωκεδακμονί 7 οἱ τοῦ ᾿Αγησιλάξ, τῷ λόγῳ, ὡς Λωκεδωκμμονίων νικώντων 

τῇ ναυμαχία. 

Ἦσαν ὃ) οἱ μὲν ἀντιτεταγμένοι τῷ ̓ Αγησιλάῳ Βοιωτοὶ, 

᾿Αϑηναΐοι, ᾿Αργεῖοι, Κορίνθιοι, Αἰνιᾶνες, Εὐζοεῖς, "Λοκροὶ 

ἀμφότεροι: σὺν ᾿Αγησιλάῳ δὲ, Λακεδαιμονίων μὲν μόρα 
ἡ ἐκ Κορίνϑια διαξᾶσα, ἥμισυ δὲ μόρας τῆς ἐξ Ὄρχο- 

αυξερνῆται ταῖς ἐμπειρίαις ἐκκρύσειαν οἷον ἀγαϑῶν. ΜΆγΕΟ Πδοηο]. οἰόμε- 
τὰς πιο ἄς. Τοϊάοπι ο. 46. τὰς ἐμμδ.-ὀ ἐὼνος. [τὰ οἷ ἴῃ (δῇ). 
λὰς ἀπράκτε, συνέξαινε γενέσθαι σῶν ὅρῳη. Α. 3. Βτ, Οδῇ, ὁρῷεν. 
συπἹομένων νεῶν ὑποχωρθσῶν. Ἰάετη μεταξαλών. Ῥ] ΔτΟΠ 5 Ο. 17. εἴ Ἔχ 
ΧΙ, 99. σοῖς ἐμξόλοις τύπων ἄπλυς εο Ροϊνδεπαβ: σἀνανσία λέγειν ἐκέλευσε 
ἰσοίει-τ- πὸ δὲ τελευταῖον δὸς ἔωξολον τῇ σὸς ἀπὸ ϑαλάσἥης ἥκοντας. Μαϊὶε Μο- 
σοῦ ̓Περικλέες τριήρει βιαιότερον, τῆς μὲν τὰϑ ἱπιεγργείδιατ, ηιδῆ ἀϊξὲαπι ἢϊ με- 
Γ΄ "ήἤρες ἐπὶ τυολὺν ἀνέῤῥηξε τόπον, σοῦ δὲ πσαβαλὼν ἴς, ἑαυτόν. 

φόματος ἐνωρμεοσιϑέντος ἐς τὴν ἀκίδα καὶ 8. 14. διέπεμσε. ῬοΪγδοηὰΒ : δ- 
μὴ δυναμένων αὐτῶν ἀνακρώεσθαι : ΟΌΪ 
ἴῃ ροδξεηίοτα ταθῦιθτο Ἰερεπάυτη ε : 
δὼς ἐμξολήν. Ῥοϊγερηὰϑ ἰ. 40. 9. ἐμέο- 
λαῖς ἀναῤῥηγνύειν ὨΔΌεῖ : οὲ ἰἰϊ, το, τι. 
διδόναι, διστὰς ἐμξολάς. 

ἐξεώσϑησαν. Α. 1. Βιγ]. ΟΕ, ἐξώ- 
σϑησαν. 

ὅπη. [τὰ τεδῖς Μεῖρο Ι. 81, ῥτὸ 
νυ] ξαῖο ὅποι. 

ἀποϑανξιν, ει δ ἀγοποηίε ΕΌδα- 
Ἠά6, τεβαῖατ Γγῆας Οταῖ. Ρ. 632. ῃοο 
εἰς ΟἸγτρ. 96. 3. Ὠϊοάοτυβ δὰ ἅη- 
ὩῸΤῚ 2. τοίεσι. 

8.13. ἔφερεν. ΜαΙΕῸ ἴοης]. ἤνεγ- 
22 ν, 

περοψε τοῖς φίλοις μερίδας ἀπὸ τῶν ἱερεί- 
αὐ 

«15. ἦσαν. ῬοΗ ρΡαρπάτη Οοηήη- 
φῦ ον, δὲς δοοίἀϊτ ἤθη τυ ]εῖς ἀϊε- 
5 τεῆς 1υ8ὲ ΡΙῸ Μδητιμθο Ρ-581:. 
οὐ πολλαῖς ὕφερον ἡμέραις μετὰ ταῦτα ἐν 

Κορίνϑῳ χωρίων ἰσχυρῶν κατειλημμένων, 
ὥςε τὸς πολεμίες μὴ δύνασθαι, “παριέναι, 
᾿Αγησιλάε δ᾽ ἐὶς τὴν Βοιωτίαν ἐμιβαλόνγος. 

ἐκ Κορίνθε, Ῥ] ατατοἢ 5 ΔΡορβίβερτη. 
Ρ- 795: Διφρίδα δ᾽ οἴκοθεν ἀπαγγείλαν- 
σὸς αὐτῷ εὐθὺς ἐκ παρόδε ἐμβαλεῖν εἰς 
φὴν Βοιωτίαν καί σοὶ ἐκ μείζονος πάρα-- 
σκευῆς τῶτο ποιῆσαι "πα Ἢ διανοώμενος ἀκ 
ἀπειϑήσας τοῖς ἄρχωσι δύο μυριάδας σῶν 

Ὁ μέν: ὅν ̓ Αγησίλαος, συϑόμενος ταῦτα, γ3 

14 



χϑ8 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΒ ΗΒ ΕΝΙΟ. 

μενδ" ἔτι δὲ οἱ ἐκ Λακεδαίμονος νεοδωμώδεις συςρατευ- 
᾿ 3 δὲ ν»"»Ἤ Ἂς Χ “ “-- ͵7 3 , 

σάμενοι αὐτῷ" πρὸς δὲ τὅτοις, οὗ Ηριππίδας ἐξενάγες 

ξενικξ' ἔτι δὲ οἱ ἀπὸ. τῶν ἐν τῇ ̓ Ασίο πόλεων “Ἑλληνίδων, 

καὶ ἀπὸ τῶν ἐν τῇ Εὐρώπη πόλεων Ἑλληνίδων, ὅσως διϊων 

τσωρέλαξεν. αὐτόϑεν δὲ προσεγένοντο, ὁπλῖται Ὀρχομένιοι 
Ν “ Ν ᾿ς ΔΡ σδν ἃ ς ᾿ 
"» Φωκεῖς. πελτάςαὶ Ὑεμὴν ποῦλῳ πλέονες οἰ μετ Αγη- 

σιλάου" ἱππεὶς δὲ αὖ παραπλήσιοι ἀμφοτέροις τὸ πλῆ- 
16 ϑος. Ἡ μὲν δὴ δύναμις αὕτη ἀμφοτέρων' διηγήσομαι. 

δὲ καὶ τὴν μάχην, κοὶ πὴ ἐγένετο, οἵω οὐκ ὥλλη τῶν γ᾽ 

ἐφ᾽ ἡμῶν. συνίεσαν μὲν γὼρ ἐς τὸ κατὰ Κορώνειαν πεδίον 
οἱ μὲν σὺν ᾿Αγησιλάῳ ἀπὸ τῷ Κηφισσξ, οἱ δὲ σὺν Θηξαί- 

οἰς ἀπὸ τῷ Ἑλικῶνος. εἶχε, δὲ ̓Αγησίλωος μὲν δεξιὸν τὸ 
Φοτράν ἐν » δι μ᾿ Αν, 

μετ᾽ αὐτῷ, Ὀρχομένιοι δὲ αὐτῷ ἔσχατοι ἡσαν τῷ εὐωνύμε. 

οἱ δ᾽ αὖ Θηξαῖοι αὐτοὶ μὲν δεξιὸν εἶχον, ᾿Αργεῖοι δὲ αὐ- 
»“ ς ΤΉ ΜἫΣ ΄ Ν ΄ Ν Ν ἈΝ 

᾿7τόϊς τὸ εὐώνυμον. Συνιόντων δὲ, τέως μὲν σιγὴ πολλὴ 

ἐπ᾿ ἀμφοτέρων ἦν" ἡνίκω δὲ ἀπέϊχον ἀλλήλων ὅσον ςά- 
διον, ἀλωλάξαντες οἱ Θηδαῖοι δρόμῳ ὁμόσε ἐφέροντο. ὡς 

δὲ τριῶν ἔτι ταλέϑρων ἐν μέσῳ ὄντων, ἀντεξέδρωμον ἀπὸ 
τῆς ᾿Αγησιλάξ φάλαγζο, ὧν Ἡριππίδας ἐξενάγει, Κρὴ 
ὡς δι ΔᾺΝ Ὡς ᾽ “" ἊΝ κὲ  α ΙΝ, 

σὺν αὐτοῖς ἴωνες, καὶ Αἰολεῖς, καὶ Ελησπόντιοι. Κρ 

πάντες οὗτοι τῶν συνεκδρωμόντων τε ἐγένοντο, καὴ ἐς δόρυ 
᾽ 7 " Ν ᾽ 4 » »" “ ᾽ 
ἀφικόμενοι ἔτρεψαν τὸ κωϑ᾽ αὑτὸς. ᾿Αργέϊοι μέντοι οὐκ 

ποιρὶ Κόρινϑϑον φρατευομίνων μιτασεμψά- 
μένος ἐπίξη τῆς Βοιωτίας ΌΪ Ἰεροη- 
ἀὰπὶ εξ δύο μύρας τηοηυΐ! δὰ ἢ, 1. 
Μοτι5, 

8. τό, καὶ «ἢ ἰγένιτο, Ἰη ΔρΟΠ]. ἰἰ, 
9. καὶ γὰρ ἰγίνιτο ἅσερ. αὐᾶπὶ Ἰο  Π- 
εν ρτροίογοαι ᾿ροηο], [πὶ πιᾶγρ, ἴ, 
εἢ καὶ σῶ;. 

γῶν γ᾽ ἱφ, πη ΛΔροῖ, γε οὐἰτεί ταν, 
ῬΙαιαγοῦ, Δρορθιπεκπιαι, ρ, 796, εχ 
ἢ. 1, τερειε: τὴν μεγίφην τῶν καϑ' 
ἱαντὸν γινομένων, 

᾿Ελικῶνοε, Τὴ Λκεί, (παυΐταγ : ἑώρων 
ἢ τάς τι φάλαγίαε ἀλλήλων μάλα ἰσο- 
μάλνε, σχεδὸν δὲ καὶ οἱ ᾿πισδιε ἦσαν ἵκα." 
φίρων ἰσοσληϑ έϊε. 

ἶχι Ὁ ᾿Αγησίλαοι. ἴῃ Αροΐ, οἵ ; 

ὁ ᾿Αγησίλαος πὸ διξιὸν σῦ μιεϑ' αὑτοῦ, 
Ρ]ατΑγο 8: αὐσὸς δὲ σὸ δεξιὸν κέρας 
ἐσῆγεν, Αὐτὶσαϊα πὶ αἰγός οαυϊάδηι 
ἴῃ Ἰοοὸ τοί τὰςπά μι μαῖο, 

διξιὸν εἶχον. Τὴ ΔροΙ͂Ι, δεξιοὶ ἤσαν: 
εὐώνυμον εἶχον. 

δ. 17: ἱπ' ἀμφοφίρων, Ἰηὴ Αροἤ]αο: 
ἀπ᾽ ἀμφοτίρων. 

ἐξινάγοι, 1 ΑΒΟΠΙΔΟ ροτρὶς ἰϊὰ 
ἦσαν δ' αὐτοὶ τῶν νι ἰξ οἴκν αὐτῷ σνφρα- 
σευσαμένων καὶ τῶν Κυροίων σινὶς καὶ “Ἰωνίᾳ 
δὲ καὶ Αἰολδιε καὶ Ἕλλ. 

ἔτρεψαν στό, Ἰηὴ Αροῆ!. ἰἐσρέψανον 
σὸ, αυοά γοδὶς ῥγεοίενοθαι Ζουης, 

᾿Αργεῖοι μέντοι, ἴῃ Διροῆϊδο Πιηρὶ}- 
οἶτον εἰ μὲν, οἵ ρτὸ σερὶ ἰδ] οἱὲ ἀμφί, 



ΒΕ ΙΥ. ΟΑΡ, 1Π. ι80 

ἐδέξαντο τὰς περὶ ᾿Αγησίλαον, ἀλλ᾽ ἔφυγον ἐπὶ τὸν Ἕλι- 
κώνῳ. Κανταῦϑα οἱ μέν τινες τῶν ξένων ἐξεφάνεν ἤδη τῷ 
τὸν ᾿Αγησίλαον, ἀγγέλλει δέ τις αὐτῷ, ὅτι οἱ Θηδαῖοι, 

τὸς ᾿ρχομενίες διωκόψναντες, ἐν τόϊς σκευοφόροις εἴησαν. 

κφὴ ὁ μὲν εὐθὺς ἐξελίξας τὴν φάλαγία ἦγεν ἐπ᾽ αὐτᾶς" 

οἱ δὶ αὖ Θηδαῖοι ὡς εἶδον τὸς ξυμμάχες πρὸς Ἑλικῶνι 
πεφευγότας, διαπεσεῖν βελόμενοι πρὸς τὸς ἑαυτῶν, συ- 

β σπειρανέντες ἐχώρεν ἐῤῥωμένως. ᾿Ενταῦϑα δὴ ̓ Αγησί- το 

λώον ἀνδρεῖον μὲν ἔξεςιν εἰπεϊνν ἀναμφισξητήτως" ὃ μέντοι 

ἐΐλετό γε τὰ ἀσφωαλέξατω. ἐξὸν γὰρ αὐτῷ, παρέντι τὸς 
διωπίπηοντας, ἀκολεϑϑντι χειρξαγαι τὸς ὄπισθεν, οὐκ 

ἐποίησε τῶτο, ἀλλ᾿ ἀντιμέτωπος συνέῤῥαξε τοῖς Θηξαίοις" 

χκοὴ συμβαλόντες τὰς ἀσπίδας, ἐωθἕντο, ἐμώχοντο, ἀπέ- 

κτείνον, ἀπέθνησκον. τέλος δὲ, τῶν Θηξαίων οἱ μὲν διω- 

πίπεσι πρὸς τὸν Ἑλικῶνα, τοολλοὶ δὲ ἀποχωρέντες ἀπέ- 

ϑάνον. Ἐπεὶ δὲ ἡ μὲν νίκη ᾿Αγησιλάξ ἐγεγένητο, τετρω-- 20 

μένος δὲ αὐτὸς προσενήνεκτο πρὸς τὴν φάλαγία, τροσ- 

ξ΄ 

͵΄ »" « ΄ ΄ ,» [2 »“» 

ἐλάσαντές τινες τῶν ἱππέων, λέγουσιν αὐτῶ, ὁτί τῶν πο- 
7 ε 7 ͵ Ν - κὺὺνΝς »"Ἢ "»" ΕΝ Ἁ 

λεμίων ὡς ὀγδοήκοντα συν ὁπλοῖς ὑπὸ τῶ νεὼ εἰσι" ΚΦΊ 
ι ἐῶν. “ Ν “ ξ ᾿ Ζ Ν ,ὔ 

ἠρώτων, τί χρή ποιείν. ὁ δὲ, καίπερ -ἰολδλὼ τραυματῳ 
- Ε 3 7 “4 “ 3 2... Γ ΄ 

ἔχων, ὅμως οὐκ ἐπελάϑετο τῷ ϑείου, ἀλλ᾽ ἐᾶν τ᾽ ἀπιέναι 
- ΄ » ,, Αἵ Ε] -“ ν Ψ ͵7 Ἁ ε 

ἡ βέλοιντο ἐκέλευσε, καὶ ἀδικεῖν οὐκ εἴα. τότε μὲν οὖν 

8. χτ8,. εἴησαν, ἴῃ Αρεοῆϊδο ἀσίν. 
, Ἑλκῶν, Απίσαϊυς τῷ δάἀάϊταγ ἴῃ 
Αρεῖίλο. (οπίγα πιᾶΐα ἀείποορβ. ο- 
το ϊτεἰταγ νου πὶ συσπειραϑέντες. 

8, τῷ, ἀναμφισξητήτως. ἴῃ ΑρΕΗ͂Ι. 
᾿ς ἀναμφιλόγως. 

τυαρίντι, ῬΙ Οἱ ΆΓΟΠΒ τ καὶ παίειν ὑπό- 
μένος παραλλάξαντας. 
Ἀν ἀμῦτρὶ δῆ. ἀντιμέσωσπον. 
ἀσίχτεινο. Δοτθυπι ποὺ οὐϊᾶϊ 

7 απτ, Οαῆ, Ῥοῆ ἀπέϑνησχον ἰπ Αβε- 
ἢ]δο Τδααϊτατ : χαὶ κραυγὴ μὲν ἀδεμία 
«αρῆν, οὐ μὴν ἀδὲ σιγή. Φωνὴ δέ τις ἦν 
τοιαύτη, οἵαν ὀργή τε καὶ μάχη παρά- 
΄σχοιτ᾽ ἄν. Ἡ)ὰς Ἰοοὶ εἰεραπιίδτι εἰ 
γα εχηςῃτίαπι, ογαϊτίοης ἐχργε δι, ο- 

τα ΠΠ}5 γευθόγαστη σορυ 8, ἰδυάδι [ο- 
ΕἰΠπῸ8 ον 19. ϑ510}}}15 εἰ Ἰοουβ ἰπ Ογ- 
τορθοάϊᾳᾷ νἱϊ, τ. 28, 

8. χο. ἐπεὶ δέ, ἴῃ Αρεῖ, ἐπειδὴ δ, 
᾿Αγησιλάν, ἴῃ Αρεῆϊΐδο σὺν ᾿Α γησι- 

λάῳ ἐγένεσο. 
τυροσενήνεκσο. ἴῃ Αρεῖ, προσηνέχϑη.. 
ὡς ὀγδοήκοντα. ἴπ πρεδὸ ὠὐιαῖ. 

ἴα ὡς, 
σὺν ὅπλοις. ἴπ Ἀπεῖ. σὺν τοῖς ὅπλοις. 
τῷ νιῷ, Μίηδσενεε [τοηΐςφο Ρ᾽ αϊγομ8 

Ἀρξεῖ, ο, 19. εἴ εχ δὸ Ῥοϊγϑοπι ἰϊ. 1. 4. 
ἔχων. ἴπ Αρεῖ. δἀάϊτυγ : πάντοσε 

καὶ παντοίοις ὅπλοις. 
ἢ βέλοιντο. Τὰ Αρεῖ, ὅποι---ἰκέλευε. 
εἴα. ἴῃ Αρεῖ, δὐάϊε: καὶ προπέμ ψαι 



100 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒΘ ΠΕΙΓΕΝΙΟ. 

(καὶ γὰρ ἦν ἤδη ὀψὲ) δειπνοποιησάμενοι ἐκοιμήθησαν. 
ΐ Ὧν “.ὦ δ. ΄ ὐνπ ἔξ. Ν 
21 Πρωὶ δὲ Τῦλιν τὸν σπολέμωρχον τταρατάξαι τε ἐκέλευσε τὸ 

φράτευμα, κνὰ τρόπαιον ἵξαόγαι, καὶ ςεφανξάγαι πάντας 
τῷ ϑεῶ, καὶ τὸς αὐλητὰς πάντας αὐλέϊν. καὶ οἱ μὲν 

“959 9 7 ε Ν » »" ΄ « ͵ 
ταῦτ᾽ ἐποίξν᾽ οἱ δὲ Θηξαῖοι ἔπεμψαν κήρυκας, ὑποσπόν-- 

Ἂς ἈΝ ᾿. Ὑὰ ͵7 νῶν. .«“ 

δὸς τὸς νεκρὸς αἰτῶντες ϑάψιαι. καὶ ὅτω δὴ αἱ τε σπον- 

δαὶ γίγνονται, κφὶ ̓ Αγησίλαος μὲν ἐς Δελφὲς ἀφικόμενος 

δεκάτην τῶν ἐκ τῆς λείας τῷ ϑεῷ ἀπέϑυσεν, οὐκ ἐλώξω 
ς Ν » ύι ΄ Ἐκ. Ν ͵) 
ἑκατὸν ταλάντων" Τῦλις δὲ ὁ πολεμάρχος, ἔχων τὸ ςρώ- 

τευμωώ, ἀπεχώρησεν ἐς Φωκέας, ἐκέϊϑεν δ᾽ ἐς τὴν Λοκρίδα 

42 ἐμδάλλει. Καὶ τὴν μὲν ἄλλην ἡμέραν οἱ ςρατιῶται κρὴ 

σκεύη ἐκ τῶν κωμῶν καὶ σῖτον ἥρπαζον' ἐπεὶ δὲ τρὸς 

ἑσπέραν ἦν, τελευταῖον ἀποχωρἕντων τῶν Λωκεδοεμονίων, 

ἐπηκολὥϑεν αὐτοῖς οἱ Λοκροὶ, βάλλοντες καὶ ἀκοντίζοντες. 

ὡς δὲ αὐτῶν οἱ Λακεδαιμόνιοι ὑποςρέψναντες καὶ διώξαντες 
͵ ΄ ᾽ ͵΄, » ᾿ » Ὁ » ΄ 

κατέξαλόν. τινας, ἐκ τόὅτα ὄπιαϑεν μὲν ὠκέτι ἐπηκολᾷ- 

439. 5ν, ἐκ δὲ τῶν ὑπερδεξίων ἔδαλλον. Οἱ δὲ ἐπεχείρησαν 

ἰσέταξι τὸς ἀμφ᾽ αὐτὸν ἱππεῖς ἴς τε ἐν 
σῷ ἀσφαλεῖ ἐγένοντο. 

ἤδη ὁψί. Ἰῃ Αξεῆ], δἀάϊταγ : συν- 
ελκύσαντις τὸς τῶν πολεμίων νεκρὸς εἴσω 
φάλαγγος ἐδοιαινοποιήσαντο ὯΝ ἔχοιμ. 

κόνιν ἀποκρύψαι. Θὺο ἰαέϊο Πποῆεβ, 
οὐπὶ αἷς... τα δι, οὐ ἰἀογὰπὶ 
σογροτᾷ ν]άετοηϊ, ράσο νοῖὸ ποῆὶ- 
πὶ ΟσοἰΟΓΌΠ), δηΐπιο σοηποϊάογαηξ, 
εἰ ροπῖς νἱξδιοτίαπι [ιαοοάἀξοτη οὶ 8 

ῬΙαίάγοι, Αροῖ, σἂρ. τῳ. φοράδην ἐνε- 
χϑὸν «ρὸς τὴν φάλαγἀ καὶ τὸς νικρὼς 
ἰδεῖν ἱνσὸς σῶν ἕπσλων συγκεκομισμίνως. 
Ἐχ ΡΙατάτοο ἀρρᾶτοι, 'π ρεηίοτε Χο- 
πορποπεῖβ ἰόσο νοσοπὶ σῶν σολεμείων 
οὔ (ρυπαπι οἰ ἀοϊοπάαπη, Νεαὰο 
δηΐπὶ Ποβίατη οσοϊογαπὶ οδάδνοτγα, 
ἴςἀ (αοταπι τ τὰ πὶ ἰπίγα σῖγα Ὁ Ὁ- 
(γάῃετο ἰυΠΠπτ, πὸ πυ πιοτὸ οογαπὶ ἀς- 
Ργοπςηίο ΠΟΙ͂δ5. ἈΠἰ Π]08. τηδ͵ογο8 {[Ὁ- 
πηογοηῖ, οἵ αὐ υοτα πη σογρογὰ ΡΟ 
Ρηροοησίη 60 ἰαθεπεῖα 8 ροίσεγοης δὰ 
Γφραϊταγατη ς Ποὺ δηΐτι ἃρυὰ Ογδοοϑ 
ἤκπυπι οταξ νἱδιογίαο ὑγβαΐτεθ, τοῖο 
ΡΙιυΐαγομο ἴῃ ΝΊ οἷα σαρ, 6, εἰ ᾽υβίπο 
Υἱ, 6, ΑἸΐα ταν ποδΐ5 Δ κοΠ]αἱ τατίοηεπη, 
αυὰ πυπΊογαγη Γαογ πὶ, πὶ ργτο ο οὐ- 
οἰίοτυ πὶ, αοίοοηάίς, παγαῖς ῬοΙ γεθπυ 
ἐϊ, τ, 23, ὁ δὲ μέσης νυκτὸὴς τὼρ σιφοτά.- 
τους διέσεμψε κιλεύσας ὥς δύναιντο γνω- 
εἶσαι Σψαρτιάτας νικρὺς, ὑπαμησαμέννε 

ττδάϊάοτα πε, Χεπορῃοη ποῆτο ἴῃ ἰοοο 
ταϊαροπια ἰΠΠὰ οἶς, οὐυΐααο Ἰοοο 
δἰϊαά οοτητηογηογαῖ, Μ]ξϊοτία ἰρίτωγ 
[αὶς ἀαδία : οὐ ἀυθιταθαπι 1νἀσεάςο- 
τηοηϊὶ, δὴ Ποῖῖοβ Ῥδ ῥγξοσοη δι ΟΟΥ- 
Ρογὰ (οτὰπι ἀεροίοοτε δά ἐδρυϊτυταπι 
Ρᾶγατὶ ἤπιε, 

8. τι, Γῦλινεσαραφάξαι, ἴῃ Ακο- 
ἤ]λο οἷ Τῦλον, 1ῃ Ερὶβγαπηγηαῖς 1)α- 
πλαροῖὶ Απαϊοδιογυση ἴοπὶ. ἰΐ, Ρ. 39. 
οὔ: Τῦλλις ϑρατίαπυβ, ψοΥ απ σαρα- 
τάξαι οταὶῆε ΡΙυταγο 5, ααἱ θεῆς δἀ.- 
ἀἰτ, Ἔχρ! οαπ5 ἢ, 1, ξιλέγξαι βυλόμενος 
σὸς Θηδαίως ἐξ διαμα χῦνται. 

Δελφώρ, ΤΌΪ πιυϊεὶβ να] τ θ8 ἃ0- 
οορεῖβ σογρουῖβ οαγαπι δ Π]ι ἀιέϊοτε 
ἱοάοτο χὶν 84. ἴπ ΛοΙ αο ἰἰ. χό. 
αὐτί σα 9 ὁ αὐτοῦ ἀητὸ ᾿Δ γησ, 

ἱκ σῆς λάας, ΡΙυταγοῆυς σῶν ἐκ 
τὴν ᾿Ασίας λαφύρων, Ὁπάς Μοιὰς Ὦ. 1. 
εὐασράδθαι ἐκ σῆς ᾿Λσίαρ. 



͵ΒΕΒ ΙΝ. ΟΑΡ.ν. τρῖ 

ν Ἂς λ Ν, Ν ὃδ ́ μα δὲ ͵ δ» 
μέν κρὶ τρος το σιμον Ἰωκφοίν" ἐπεὶ 9εὲ σκοτος εἐγιΎνετο, 

καὶ ἀποχωρέντες οἱ μὲν διὰ τὴν δυοζωρίαν ἔπιπῆον, οἱ δὲ 
Ῥ» 3 ε πὸ ς »" 

καὶ διὼ τὸ μὴ τοροορῶν τὸς ἔμπροσϑεν, οἱ δὲ καὶ ὑπὸ τῶν 
»" Ε »“» ᾿ ͵ “ ςε ΄ 

βελῶν" ἐνταῦϑω ἀποϑνήσκεσι Τῦλίς τε ὁ πολέμαρχος, 
: Ν ,ν ,“ Ν ἈΠ ͵ ε 3᾽ ͵ 

χρη τῶν σωαραςφαώτων πολλοὶ, κ, οἱ τσώντες ὡς ὀκτωκαίδεκω 

τῶν φρατιωτῶν, οἱ μὲν καταλευα)έντες, οἱ δὲ καὶ τραυμα-- 

τιοϑέντες. εἰ δὲ μὴ ἐξοήϑησαν αὐτοῖς ἐκ τῷ φρατοπέδου 

δειπνῶντες, ἐκινδύνευσαν ἂν ἅπαντες ἀπολέσθαι. 

ΚΕΦ. Δ. 

ΜΕΤΑ τῶτο γεμὴν ἀφείϑη μὲν κατὰ πόλεις τὸ ἄλλοοι. 96. 3. 
σράτευμα, ἀπέπλευσε δὲ καὶ ὁ ᾿Αγησίλαος ἐπ᾽ οἴκε. 

Ἔκ δὲ τότε ἐπολέμεν ᾿Αϑηναῖοι μὲν, καὶ Βοιωτοὶ, τα ̓Αρ- 
γεῖοι, καὶ οἱ σύμμωχοι αὐτῶν, ἐκ Κορίνϑια ὁρμώμενοι, 
Λακεδαιμόνιοι δὲ καὶ οἱ σύμμαχοι ἐκ Σικυῶνος. ὁρῶντες 

δὲ οἱ ἹΚορίνϑιοι ἑαυτῶν μὲν κα τὴν χώραν δηεμένην, καὴ---- 

ἀποϑνήσκοντας, διὼ τὸ ἀεὶ τῶν πολεμίων ἐγγὺς εἶναι, τὸς 

δι ἄλλες συμμάχες καὶ αὐτὰς ἐν εἰρήνη ὄντας, καὶ τὰς 

χώρως αὐτῶν ἐνεργὸς ὅσας, οἱ τυλεῖςοι καὶ βέλτιςοι αὐ- 

τῶν εἰρήνης ἐπεϑύμησαν, καὶ συνιςάμενοι ἐδίδασκον ταῦτα 
ἀλλήλες. Γνόντες δὲ, οἱ ᾿Αργέϊοι, κορφὴ Βοιωτοὶ, κφὶ ̓ Α9η- 2 

γαῖοι, κοὴ Κορινθίων οἱ τε τῶν παρὰ βασιλέως χρημάτων 

μετεογηκότες, νὰ οἱ τῇ πτολέμε αἰτιώτατοι γεγενημένοι, ὡς, 
εἰ μὴ ἐκποδὼν ποιήσωιντο τὸς ἐπὶ τὴν εἰρήνην τετραμμένες, 
κινδυνεύσει πάλιν ἡ πόλις λωκωνίσαι!" ὅτω δὴ καὶ σῷα- 
γὰς ἐπεχείρεν ποιξίαϑ αι. ποὶ πρῶτον μὲν τὸ πάντων ἀνο- 

8. 23. σὸ σιμόν. 1τὰ τεξξς Οαῇαὶ, 
ΡτῸ νυ]ραῖο τὸν σιμόν. 

τὸς ἔμπροσθεν. Ματρὸ [μεοποῖαν. 
τὰ ἔμπροσθεν. 

πολλοί. ἴτὰ ααἱὶ σπλεῖςοι (οτ επἄσ τα 
σεηΐεθαι ᾿μεοποὶ. ψαϊρο πελλεῖς. 1π 
νεγῆοπε Ριτκπεϊπιοτὶ εἢ : ΟΥἹ]5 εἰ 
ῬοΙος. Αἴαας ἰτὰ Οδῆδὶ. ἐοτίρῆϊ, νεὶ- 

Γ᾽ πογηξη ῥτορτίατι εἴδὲ νἱτὶ 1Πελ- 
λεῖς,. ϑιίερμπαπυβ. οοτητγηθγηογδι ᾿θξεϊ- 
Οηἤδτ, πείοϊο υὑηάς, τελεῖς, αἰϊᾶπὶ 
Πελληνξις. 

8. 1. δὲ καὶ δ. Οαίαϊ, οπιϊᾶϊ καί, 
Τεϊποθρβ5 ἀπε ἀποθνήσκοντας ΕἾ, ῬΟΓ- 
τὰ5 εἴ ΒξοΠΟΙ, τοὺς ἀνθρώσες, ϑίερα- 
ΠῸ5 πολλὼς ἰηζοτῖς. 



“ἄδικα, 

102 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΒ ΗΕΓΓΕΝΙΟ. 

» ᾿ ἐ Ὰ 
σιώτατον ἐδ ελεύσαντο. οἱ μὲν γὰρ ἄλλοι, κἂν νόμῳ τις 

καταγνωδθῆ, ὡκ ἀποκτιννύεσιν ἐν ἑορτῇ" ἐκεῖνοι δὲ Ἐδ- 

κλείων τὴν τελευταίαν προείλοντο, ὅτι πλέιδς ἂν ᾧοντο 

δλωξεν ἐν τῇ ἀγορῶν, ὥξε ἀποκτεῖναι. Ὥς δὲ ἐσημάνϑη, 
“ "» ὰ » 5 »“" 7 Ν 2 
οἷς εἴρητο, οὃς ἔδει ἀποκτεῖναι, σπασώμενοι τὰ ξίφη, 
ἀδιχχιν Ν ΄ 7 » ἣν Ν λ ΄ ἔπαιον τὸν μέν τινά συνεςηκότα ἐν κύκλῳ, τὸν δὲ καϑή- 

μενὸν, τὸν δέ τινα ἐν ϑεάτρῳ, ἔς! δὲ ὃν καὶ κριτὴν καϑή- 
ς " ᾽ ΄ Ν »Ἥ » ΟΝ 2 « μένον. ὡς δὲ ἐγνώοϑη τὸ πρᾶγμα, εὐϑὺς ἔξευγον οἱ 

βέλτιςοι, οἱ μὲν πρὸς τὰ ἀγάλματα τῶν ἐν τῇ ἀγορᾷ 

ϑεῶν, οἱ δὶ; ἐπὶ τοὺς βωμός" ἔνϑα δὴ οἱ ἀνοσιώτατοι κρὴ 
παντάπασι μηδὲν γόμεμὸν Φρονῶντες, ὁδί τε κελεύοντες "δὴ 

"οἱ “πειθόμενοι, ἔσφαῆον ὶ πρὸς τοὺς ἱεροῖς" ὡς᾿ ἐνίες κοὴ 
τῶν οὐ τυπήομένων, γομήμιων. δὲ ὄντων ἀγϑρώπων, ἀδὴμος 

«νῆσαι τὰς ψυχὰς, ἰδόντας τὴν ἀσέξειαν. Ἀπύϑημῖνι 

δὲ ἕτω τῶν μὲν πρεσξυτέρων τοολλοί" (μᾶλον γὰρ ἔτυχον 
ἐν τῇ ἀγορῶ ὄντες") οἱ δὲ νεώτεροι, ὑποπ]εύσαντος ΤΙασι- 

͵΄ὕ Ν ΄, » « 7 " 3 “ὉΨ“ 7 ε 

μήλδ τὸ μεῦλον ἔσεοϑται, ἡσυχίαν ἕογον ἐν τῶ Κρανίῳ. ὼς 
»" "» 7 ᾽ " 

δὲ τῆς κραυγῆς ἤσϑοντο, καὶ φεύγοντές τινες ἐκ τῇ πρά- 
» ͵ ὦ Ν “΄ἮΝ»Ἢ ᾽ » 3 ΄ ἯῪ᾿Ἷ 

γμαῖος ἀφίκοντο πρὸς αὐτὲς, ἐκ τότε ἀναδρωμόνες κατὼ 
"» Ν Ἃ, 

τὴν ᾿Ακροκόρινϑον, τοροσδαλόντας μὲν ᾿Αργείος καὶ τὸς 
Μ » ΄ Ψ" Ν Ψ ἈΝ -»“ 

δἄλλους ἀπεκρέσαντο" βελευομένων δὲ, τί χρὴ ποιεῖν, 

τσίπῆοι τὸ κιονύκρανον ἀπὸ τῷ κίονος, ὅτε σεισμιδ, ὅτε ἀγέ- 

8... Εῤκλείων, Ὡς τπιροτα ΠογαπΊ τηπαῆο, 
(εἤόγατη ἀΐεγατη ἢ αοουτγαῖο τγα ἀϊ τα τὰ 
ἃ φυοαυᾶπὶ ἔα ει, ἀς ἰηΐεἰο (εἀϊεῖο- 
πἰβ οοηβατει, 5.ἃ πἰΠ}} ἐααἰ θη γὸ- 
Ροη ἀς Ευοϊοεί5, 

8. 1, συνιφηκότα, Ουπὶ 418 σοη-, 
δήξεηιεπι ἰπ οἰγου 5, σοη οἱ ΠἸθῸ] 5, 

κριτήν, δ ! σοῖς Ἰυάδογατη τὨεαιτίοο- 
ΤΠ, 

[κριτὴν καϑήμενον, ΑἸϊαυἱά ἀρροίι- 
ΠΩ Ρυῖο, ἢ ἡμώογενε Ἰυάίσεπι ἀςῆ- 
κηλγεῖ, "'. Α, "0 ΜΑΙ 

μηδὲν νόμημμον, [τὰ ΟὐΠα], [ἢ το]. 
4υΐν απείαυΐε οἀϊεοηΐ θυ μηδέ, Τὶ 81, 
4ι 1ποποὶ, ὑδέν, 

6, 4. Κρανίῳ, Απίς Ὀτθοπὶ [οἷς πος 
πορηΐης ἰσσυν σΥραγ ΠΌγα πὶ συ πὶ βγ- 

τὴν ᾿Αχροκόρινδον, Ιῃὴ Δ, 2, Βιγὶ. 
Οαῆα!]. ἀκωστς 1τὰ (πυροῦ Ῥαυζαηΐας 
ἰϊν ρ. 121, ἘΝ πιοηιὶβ Ἀραπιοη Οὐ- 
τί ο ἱπιπΐηςη8. Θυοὰ ἢ σὴν πγΔ} 18», 
ἐπι! Προ πά απ) [αοτῖς ἄκραν. 

ὁ. 5. κιονόκρανον. 1ῃ Οαῇ, εἰξ ἀπὸ 
φὴς κίονος, ΤοΙρΙα ἰπ Αοτοσουίηίῃο 
πγ.τὰ ἐαόγαηῖ, ἰκίταγ οὐ ρογιίοιβ οἵ 
ΘΟ ΙΟἸ], 

[ἀσὸ τῷ κίονος. Ἐοάοιαι Ῥαι!αηΐδ᾽ 

Ἰοφρο, φυσπὶ ΤῸ ἰασάαβ, ὁσσαντῖς φήλη 
αυρούατα ἴῃ Αοτοσογίητθο, πλλετὶ Τ)ς- 
ὅτ ἰπογα, ααθὸ πα ἃ ἀμ θὶς πο ἰῃ- 
τα! κίτων, “υπὶ Ργοῆχο ἀτίίσυϊο 
(οὐ θαιων τῦ κίονος, ᾿ν 4, Ἡροίδω.) 
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΄ Ν ΄ ᾿ " Ύ. ἈΝ  ὁρΝ, “, ς 

μὲ γενομένε. κα ϑυομένοις δὲ τοιαῦτα ἥν τὼ ἱερὼ, ὥξε οἱ 
7 ᾽͵ Ὑ] ᾿ 77 ᾿ »"Ἅ 7 ν 

μάντεις ἔφασαν, ἄμεινον εἶναι, καταβαίνειν ἐκ τοῦ χωρίξ. 

Καὶ τὸ μὲν πρῶτον, ὡς Φευξόμενοι ἔξω τῆς Κορινθίας, 

ἀπεχώρησαν" ἐπεὶ δὲ καὶ οἱ φίλοι αὐτὸς ἔπειθον, καὶ μη- 
΄ 2Ψ Ἂς. .᾿ Ν Ν " “" Ν Δ: Ἷ“κὶ 4 τέρες ἰῶσαι, καὶ ἀδελφοὶ, καὶ αὐτῶν δὲ τῶν ἐν δυνάμει ὄν- 

των ἦσαν, οἱ ὀμνύοντες ὑπιορύνᾶντο μηδὲν χαλεπὸν αὐτὰς 

τέισεοϑα!, ἕτω δὴ ἀπηλϑόν τινες οἴκαδε αὐτῶν. Ὁρῶν- 6 

τες δὲ τοὺς τυραννεύοντας, αἰάγόμενοι δὲ ἀφανιζομένην τὴν 
͵ ς Ν Ν ῳ Ε »“" ΟὟ, » Ν, 

πόλιν, διὼ τὸ Καὶ ὅρος ἀνασπᾶσϑαι, καὶ Αργος ἀντὶ Κο- 

ρίνϑιε τὴν πατρίδα αὐτῶν ὀνομάζεσθαι, καὶ πολιτείας μὲν 

ἀναγκωζόμενοι τῆς ἐν ΓΑργει μετέχειν, ἧς δὲν ἐδέοντο, ἐν 

ἢ τῇ πόλει μετοίκων ἔλα ον δυνάμενοι" ἐγένοντό τινες αὐ- 
τῶν, οἱ ἐνόμισαν, ὅτω μὲν οὐκ ἀξιοξίωτον εἶναι, πειρωμένες 

Ἣ- ἌΣ ε ψ ιν Ν »" -“ 

δὲ τὴν πατρίδα, ὥσπερ ἥν "ἃ ἐξ ἀρχῆς, Κόρινθον ποιήσαι, 

καὶ ἐλευϑέραν ἀποδέίξαι, καὶ τῶν μὲν μιωιφόνων καϑα- 

ρὼν, εὐνομία δὲ χρωμένην, ἄξιον εἶναι, εἰ μὲν δύναιντο 

καταπρᾶξαι ταῦτα, σωτῆρας γενέαϑαι τῆς πατρίδος" εἰ 

δὲ μὴ δύναιντο, τῶν τε καλλίςων καὶ μεγίξων ἀγαϑῶν 
3 ᾿ 3 7 " »“ “ ΝΑ 

ὀρεγομένες, ἀξιεπαωινετωτάτης τελευτῆς τυχεῖν. Οὕτω δὴ 7 

ἐπεχριρεῖτον ἄνδρε δύο, Πασίμηλός τε καὶ ᾿Αλκιμένης, 

διαδύντε διὰ χρειμάῤῥε, συγ[ενέδϑαι Πραξίτα τῷ Λακε- 

δαιμονίων πολεμάρχω, ὃς ἐτύγχανε μετὼ τῆς ἑαυτῷ μό- μ μάρχῳ, ὃς ἐτύγχανε μετὰ τῆς ἑαυτῇ μ 
καὶ ϑιομένοις, 81. εἴ Τιδοποῖ, οτα δ- 

τυηϊ καί. 
φευξόμενοι. Α. 7. Βτ. σαῇαϊ!. φευξέ- 

μέῖνοι. , 

8. 6. δρῶντες δέ, ἴπ Α. 1. Βγ. Οαῇ, 
οτάτίο ἢς οοπιϊηθδίαγ: οἴκαδε αὐτῶν 
δρῶνσες δὴ τὸς συραννεύοντας. Αἰσϑανό- 
μενοι δέ. πῃ Βτ, τἀτηδη εἰ (δῇ. εἢ δὲ 
ΡΙῸ δή. 

πόλιν. Οἰν[ταΐετη τεδὲς ἰητεγργεῖα- 
τὰ Μοχι5, εἴ σοπηρᾶγαξ Ἰοσὰ πΠΊ σὰ πὶ 
ἰηΐτα ν. 2. σὸς Κορινθίους τοῖς αὐτοῖς 
χρῆσθαι νόμοις καὶ συμπολιτεύειν. 

καὶ πολιτείας. Α. 1. Βτ. (καῇ. καί 
σι πολιπείας ; ἀπὰς Μοταβ καὶ δὴ εἢ!:- 
οἰεθαι. 

ἀξιοθίωφον. ΑἸΐας ἀϊοϊτας : ἀξίωφον 

εἶναι : ῬΙῸ 60 παπο ἀϊχὶς Χεποόρμοη : 
ὧκ ἀξιοξίωτον : ἢ Ἰεξὶϊο πᾶ εξ. 

ἄξιον εἶναι. Ἡξος νειῦα, νεϊατὶ ἐχ 
Ταρετϊοτὶ ἀξιοξίωσον τερείτα, ἱποϊαῆε 
Μογυβ. νεγαπι ἴα δὲ ἀυτηπηα αἵ- 
αυς ἱπυῇίατα Οτδεοὶβ νεγθογαγα ἔτα- 
ἔϊαγα : ἐνόμεισων----στειρωμένως----σωτῆρας 
γενέσθαι, οὕτη ἀεθεγεῖ εξ πειρώμενοι 
“- σωτῆρες γενέσϑαι. Οτηηΐπο ἰρίτας 
δ εχ ψεῦῦο ἀξισξίωσον τερεϊεπάαπὴ 
εἴ ἄξιον, ἀὰλ ΠηρῚ τσὶ ροβετίογὶ 
τηθηδτο δἀἀεηάαπιὶ ἄξιον εἶνα,. ΡιὶοΣ 
Ταῖϊο ταὶ ἀυτίος νἱ ἀεί : ἰξίτατ αἷ- 
ἴεγατα ὑτοῦο. 

σφῶν γε. 11 ΓοΥἸΡΩ͂ ΡΓῸ τῶν τε, 
8. 7. ἐπιχειρεῖτον. Οαῇ,, ἐπεχοιρεῖσον 

--δύω, Ι 
ο 



ρ 

νυ 

" 

τοί ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒ ἨΕΙΕΝΙΟ. 
ἡ ἂν 3..." “ Χ ᾿ « 7 “ τῆς δ᾿ εν 

θῶς ᾧῥρξρων εν Σεκυωνι, Κφ) εἶπον, ὁτι δύνωιντ᾽ ἂν αὐτῷ 

τσαραοχεῖν εἰσοδὸν ἐς τὰ κατατείνοντω ἐπὶ Λέχαιον τείχη. 

ὁ δὲ, καὶ πρόαγεν γιγνώσκων. τὼ ἄνδρε 
3 7 Ε 

ἀξιοπίφω ὄντε, 
ἀντ, ΙΝ ,ὔ “ ᾿. ΄ ΄ 
ἐπίφευσε, κρὴ διωπραξάμενος, ὥςε ναὶ τὴν ἀπιέναι μέλλε- 
σὰν ἐκ Σικυῶνος μόρων καταμεῖναι, ἔπρατ]ε τὴν εἴσοδον. 

8᾿ Ἐπεὶ δὲ τὼ ἄνδρε, κατὰ τύχην, καὶ κατ᾽ ἐπιμέλειαν, 

ἐγενέατην φύλακε κατὰ τὰς σύλας ταύτας, ἔνϑαπερ τὸ 
τρόπον ἕφηκεν, ὅτω δὴ ἔρχεται ὃ Πραξίτας, ἔχων τήν τε 

7 Ας 7 Ν 7 “ 7 ΣΡῚ ὦ 

μόραν, τὰ ΣΣικυωνίες, καὶ Κορινθίων ὅσοι φυγάδες ἐτύγχανον 
37. ; Ν δ, 60 Ν “Ἅ Ψ, ΄ Ν “7 

ὄντες. ἐπεὶ δι ἦν πρὸς τεῦς πύλαις, φοξώμενος τὴν εἴσο- 

δὸν, ἠδελήϑη τῶν τιςῶν ἄνδρω ἐσπέμψναι, σκεψνόμενον 
Ν ἡ τ ἀκ 0 ΠΟΤΕ ὦ ε ἢν ς. ὦ ᾿ 

τὼ ἔνδον. τὼ δὲ εἰσηγαγέτην, γα ὅτως ἁπλῶς ἀπεδειξά-- 
τήν, ὥςε ὁ εἰσελθὼν ἐξήγίελε, πάντα εἶναι ἀδόλως, οἱῴ 

8. 8. ἐσύγχανον ὄντες. Ἰλϊοάοταβ 
χὶν, 86. πυτηθγαῖ ΟογπιΠίοβ οἶνεβ οο- 
εἰτο5 ἴῃ ἰξαἀϊτίοπα κοῦ, οχίαϊςβ 120. 

ἀπεδοιξάφην. Ὠεοῖς ταϊῃὶ νἀ επί 
ᾳυεράατῃ. Θυϊὶά ἢ εχ Γεααδητῖθι5 ἢ σ 
ΤΕΙΓΑΙα5.: οἷά περ ἐλεγέτην ὃ 

δ. 9. ἀσίρχετω,, Ὠϊοάον, χὶν, 86, 
᾿ φὶ μὲν φυγάδες μετὰ Λακεδαιμονίων καὶ 

τῶν συμμάχων ἐσὶ σὸ Λέχαιον καὶ τὸν 
ναύφαϑιμον ἐπελθόντες νυκτὸς κατὰ κρά- 
σὸς εἷλον, τῇ δ᾽ ὑξεραίᾳ τῶν ἐκ τῆς τοό- 
λεὼς ἐπεξελθόντων ὧν ᾿Ιφικράτης ἡγξίτο, 
συνίξη γινίσϑαι μάχην, ἐν ἡ Λακηδαιμό- 
Ὑγιοι νικήσαντες ἀκ ὀλίγους ἀσίκχτειναν' 
μετὰ δὲ σαῦτα οἶπτε Βοιωτοὶ καὶ ̓ Αϑηναῖοι 
πρὸς δὲ φούτοις ᾿Αργδιο, καὶ ἹΚορίνδιοι 
πάσῃ τῇ δυνάμει παριλϑόντες ὡς πὸ Λίέ- 
Χαιον σὸ μὲν πρῶτον τσολιορκήσαντες τὸ 

ὡρίον εἰς σὸ ἱντὸς σοῦ διατειχίσματος 
γ πὸ σοακας μετὰ δὲ ταῦτα τῶν Λακι- 
δαιμονίων καὶ τῶν φυγάδων λαμσρῶς ἀγω- 
“σαμίνων ἱξιώσῥγησαν οἱ Βοιωσοὶ, καὶ οἱ 
μετ᾿ αὐφῶν. ἀφαντεε' ὦσοι μὲν ὧν σερὶ 
χολίδε τῶν φρατιωσῶν ἀσοξαλόντις Ζ 
σὴν σόλιν ἀπιχώρησαν, Ου͵ι8 ΠδΙτας- 
αἰοηΐα, ἠσίοίο δὴ πιοίὰ ἢξ τοροιίτο, 
Ἰοσὺν σἂρ; 91, οἱ δὲ σὸ Λέχαιον τῆς Κο- 
φἴχϑου μηνὶ Αναλῳμῷ φυγάδι, νυκασὸς ὑσό 
σινων εἰσαχϑίντερ ἐνεχείρησαν μὲν κατα- 
λαμβάνειν σὰ σείχη, τῶν δὶ μετ᾽ ᾽1φΦ:- 

ἄσμρ ἱκδφηθησάντων, τρφιακοσίους ἰξ 
αὐτῶν ἀποθαλόντις ἴφυγον πὶ τὸν ναύ- 

᾿οἴσερ ἐλεγέτην. Ἐκ τότε δὲ εἰσέρχεται. ὡς δὲ, πολὺ 

ξφαϑιμον. Θιδα ουδὲ ἱπέγα!ἃ ἔαογαπε 
δἰίεπο ἴοοο. Αἴας οταπὶπο Ὠϊοάο- 
ΤῸ τοὶ ἃ οἴ πλ ΡΟ γν ΟΓ Ὁ ΤΟΥ ΠῚ ΟΥ- 
ἀπο παιγαῖ, ἂς ἀδίποορβ ἀεπηοηῆτγα- 
ὉὈο. Ῥοϊγϑεηὰβ ἰἰϊ, 9. 43. τόσα ἰϊὰ πᾶγ- 
ταῦ : ᾿Ιφικράσως ὄντος ἐν Κορίνϑῳ, Λακε» 
δαιμόνιοι σ'αρῆλϑον ἐς σὴν σόλιν, ὁ δὲ ἀκ 
εὐθὺς ἀσεκινδύνέυσε τὴν δύνωμιεν συμ 
ξαλὼν, ἀλλὰ μᾳϑὼν ὥς ἐφξε σὰ περὶ τὴν 
πόλιν ὀχυρώσατα χωρία, ἡμέδα ταῦτα 

ἊΩ γἰ ισίς, ταῦν σοῖς ἐν τῇ πόλει προεκή- 
φυξεν ἰέναι πρὸς αὐτόν. ἐξιόντων δὲ τσάν- 
σωὼν καὶ ἀϑροιζομένων οἱ Λακεδαιμόνιοι σὸ 
πλῆϑος φοδηϑέντες καὶ σὴν φυγὴν (ἸερῸ 
φυλακὴν) τῶν ὀχυρῶν σόπων φοδηϑέντερ 
ἀμαχὼ φιύγοντις ᾧχονσο. ϑεὰ ἔδὲο 
παγγαῖίο Ροιΐὰ8. ροτεποὶ δὰ Δ᾽τοταπλ 
Ἔχροαϊεϊοπονα, ἄσος Αροῆίαο, ααᾶτα 
πδῖτας Νοίϊον ἰπίτα ο. 5. Οοπίτα μὰς 
Ῥενείηθης δὲ ῬΟΙ νεθηι8 ἱἷ, 9. 4.5. Γδ 
τανε, ποίοϊο, αὰρ ἀιδϊοτο : ̓Ιφικχράσης 
ὧν ἰν Κορίνγῳ πυϑόμενος ὡς οἱ τἀναντίᾳ 
πράστοντες μισϑοφόρους ἐκ Λακεδαίμονος 
νύκτωρ ἰσδίχισϑαι μέλλοιιν, ἀγείρας 
σοὺς αὐτῷ φρατιώτας τὸς μὲν κατίλιπεν 
ἔνδον κακν α στθα φὴρ δ' ἄλλυς ἔξω συλῶν 
ἀγαγὼν καὶ ἀς τάξιν καταφήσας, ἴσπευ- 
σιν ἐπ᾽ ἱκοίνην σὴν σύλην, ἣν ἤνοιξαν αἱ 
δεχόμενοι σὰς σπολιμίουρ, οἱ μὲντὼς αθ. 
λεμίνε ἰσῆγον. τῶν δ᾽ ἰσχάτων ἐφιάντων 
ἐξαίφνης ἐσιτὰς συνηκολύδησιν αὐτοῖς 
“ῳῤκσισιν εἷς σὴν πόλιν (Ἰεροὸ σύλρν). 



. ᾿ , 

ΤΑΒΕᾺ ΤΥ. ΟἋΡ, ΤΡ. τοῦ 
διεχόντων τῶν τειχῶν ἀπ᾽ ἀλλήλων, παραταϊόμενοι ὀλί- 

γοι ἑαυτοῖς ἔδοξαν εἶναι, φαύρωμιά τ᾽ ἐποιήσαντο αὶ τάφρον, 
δον ΔΚ κοντς Αναν ΝΠ -. ὦ 
οἵαν ἐδύναν]ο, πρὸ αὑτῶν, ἕως δὴ οἱ σύμμαχοι αὐτοῖς βοη- 

7 ᾽ ᾿ ΑΨ ,᾿ ον ὃ -“ ΄ »" 

ϑήσαιεν. (ἦν δὲ κοὴ ὄπιοϑεν αὐτῶν ἐν τῷ λιμένι Βοιωτῶν 
φυλακή.) τὴν μὲν οὖν ἐπὶ τὴ νυκτὶ, ἡ εἰσῆλθον, ἡμέραν 

ἄμωχοι διήγαγον" τῇ δὲ; ὑφεραίο ἧκον οἱ ᾿Αργεῖοι πασ- 

συδὶ βοηϑϑντες, καὶ εὑρόντες τεταγμένως Λακεδαιμονίους 
Ν ἀν »“ὝἬ ; δ Ὁ -“᾿ 7 ΑΨ. “ 

μὲν ἐπὶ τῷ δεξιῷ ἑαυτῶν, Σικυωνίες δὲ ἐχομένες, ἹΚοριν- 

ϑίων δὲ τὸς φυγάδας ὡς ἐς πεντήκοντα καὶ ἑκατὸν πρὸς 
τῷ ἑῴῳ τείχει, ἀντιτάτ]οντωι ἐχόμενοι [ δὲ] τῷ ἑώς τάχος 

οἱ περὶ ᾿Ιφικράτην μιοϑοφόροι, πρὸς δὲ τὅτοις ᾿Αργεῖοι. 

εὐώνυμον δι. εἶχον αὐτοὺς ἹΚορίνϑιοι οἱ ἐκ, τῆς πόλεως. 
κατ 

Χ 7 » ͵ Ν , Ν 7 μὲν Σικυωνίους ἐκράτησαν, κα διωσπάσαντες τὸ ςαύρωμω 

ἐδίωκον ἐπὶ ϑάλωδαν, "ἡ ἐκεῖ πολλὲς αὐτῶν ἀπέκτειναν. 

Πασίμαχος δὲ ὁ ἱππαρμοςὴς, ἔχων ἱππέως οὐ πολλοὺς, 

ὡς ἑώρω τὸς Σικυωνίους τοιεζομένες, καταδήσας ἀπὸ 
δένδρων τὸς ἵππους, καὶ ἀφελόμενος τὰς ἀσπίδας αὐ- 

“ ᾿ς 12 "᾿Ὕγ ᾽ ͵ “ν᾽ 7 « τῶν, μετὼ τῶν ἐϑελοντῶν ἤει ἐναντίον τοῖς ᾿Αργείοις. οἱ 

δὲ ᾿Αργεῖοι, ὁρῶντες τὼ σίγματω ἐπὶ τῶν ἀσπίδων, ὡς 

Σικυωνίες ἐδὲν ἐφοξξνο. ἔνϑιω δὴ λέγεται εἰπὼν ὁ Πιασί- 

δηδηῖ, ορροῦι ἀοχέο οοτπὰ ΓΑοεάςθ- δήλου δὲ ὄντος τῷ ὑὸν ὡς ἐν νυκτὶ ἣ 
ΤΠΟΠΙΟΓΙΓΏ. πολλὺς μὲν αὐτῶν δέφϑειρεν, ἡμέρας δὲ 

ψενοβένης πολλὺς εἰς τὰ πρὰ φυγόντας 
ἐχειρώσατο. Αἰπεηϊεπῆστη ἴῃ [μ- 
ΟἾδοο οεβάθτ ἰαηρὶς Ρ]αῖο ἴῃ Μεπε- 
ΩΝ 298. οἀ. 1)ὰρ. τῶν ἐν Λεχαίῳ 
π᾿ ΐ σαμένων, 
Ἄδαν μων Ιη Α.}. Βι. σαῇδὶ. 

οὗ πολὺ διεχόντων. ϑεὰ {εααδητῖα τὸ- 
ἀᾶτρασης Ἰοξεϊοποπι ᾿δτη. 

ὡς ἐς. Τιεολοῖαν. Ροε ἐς αβεηοαυτα 
δρροίαϊς, ᾿Ὀὶοάοτγιβ παπιογαξ 120. εχ- 
2α]ε5. 

᾿ ἐχόμενοι [56]. Βεξῖε Μογὰβ ἱποϊαπε 
τὸς τρνι δχίαϊεδβ σο] στ Υ πγδτ- 
ΘΕΔΤΙ ΤρΡΗΪϊογατὶς Ἰαχῖα τηυγαγη οτῖ- 
ΘὨτα γα, οοπίτα Τιδοδάθοσαοηϊοβ δὰ- 
ἴδηι (τ ΠΓΗἰϊ ἴῃ ΠηΜῖγΟ δοότηῖ ρὰ- 

᾿Ιφικράτην. Μαυϊραίαπη Φιλοκράτη 
τηὰϊανὶ δυάεαξιογ διξιοτιαῖς Ὁϊοάοτὶ 
εἰ Ραϊγθηὶ οοπῆίαβ. [πὸ εοάδπὶ πο- 
τηῖπα Πεοῆϊ Κ', Ὁ. ἴῃ Β16]. στε. Ατ- 
ἢ]. φαὶ νοϊεθαι ᾿Ιφικράτη ἃιι Ιπολύ- 
φραῖϊον τε[οΥἱ ὈΓ ; αἰ αἴας εηΐ πη ποπγεη 
ἴῃ Πᾶς εχρεάϊιοπε εἰ Ὀ61|1Ὶὸ Οοτίη- 
τῃΐασο οἐϊεῦντατὶ αἷς. ᾿5εὰ σεττίογα ἀο- 
σασγαπὲ τὴς ἴοοα απῖεα 8]]αῖα Ὠ᾽οάοη 
εἰ Ροϊγεθηϊ. 

Κορίνϑοι οἷ, Ἐχ τηατρῖπα Γδοποῖδ- 
ΥἱἹ δτεϊοαυ! ατὴ ἱπίδγαὶ. ΟοΥπιμῖ ἐκ 
ὉΓΌς αἰ προ ασνγϊαν δὉ Ἔχ 5. 

8. το. σίγματα. ϑιογοπὶϊ οἰγρεῖβ 
ἰη!οσὶ ριᾶγηι Ἠςεγᾶπα Σ ξεγεθαπὶ, Υἱάσ 
Ἰηΐγα δὰ Υἱῖ, 5. 20. 
ο2 

σαντες δὲ τῷ πλήϑει, εὐθὺς ἐχώρεν. Κοὴ τοὺς 10 

΄ 
φ . 
᾿ 
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ιόῸ 6 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒΘ ΗΕΓΡΕΝΙΟ. 
Ἂ, Ἁ Ν 3 -“» ͵7 "» ᾿ς ’ 

μώχρος" Ναὶ τὼ σιὼ, ᾿Αργεῖοι, ψεύσει ὕμμε τὰ σίγμαϊα 

ταῦτα' χωρέιν ὁμόσε" καὶ ὅτω μωχόμενος μετ᾽ ὀλίγων 

11 τωρὸς τορλλὸς ἀποθνήσκει, κοὶ ἄλλοι τῶν τππερὶ αὐτόν. Οἱ θ ρ 
μέντοι φυγάδες τῶν Κορινθίων, γικῶντες τὸς καϑ᾽ αὑτὸς, 

διέδυσαν ἄνω, καὶ ἐγένοντο ἐγγὺς τοῦ τσερὶ τὸ ἄφυ κύκλε᾽ 
ΎΡΡ [05.....ἕ γἥν ͵΄ « γἡ ΄ ΄ ης 

οἱ δι ωυ Λακεδαιμόνιοι, ως ἤσ᾽ ὍνΤΟ κρωώτϑμέενω τῷ κατῶ 

τὸς Σικυωνίες, βοηϑϑσιν ἐξελθόντες, ἐν ἀριςερῶ ἔχοντες 
Ν ͵ὕ ς Ἃ ΓΙ “ 2 ΓΝ 4 “, ΕΣ τὸ σαύρωμω. οἱ γεμὴν ᾿Αργέίοι, ἐπεὶ ἤκεσαν ὄπιδϑεν ὄν- 
τὰς τὲς Λακεδαιμονίες, φραφέντες δρόμῳ τυάλιν ἐκ τοῦ 
ταυρώματος ἐξέπιπῆον. "ἃ οἱ μὲν ἐν δεξιᾷ ἔογατοι αὐτῶν, 
-σοκόμενοι ἐς τὼ γυμνῶὼ ὑπὸ τῶν Λακεδαιμονίων, ἀπέϑνη- 
σκον" οἱ δὲ τρὸς τῷ τείχει, ἀξερόοι σὺν τσολλῷ ὄχλῳ πρὸς 

Ἃ » « ΓΤ Ὁ »" 

τὴν πόλιν ἀπεχώρεν. ὡς δι ἐνέτυχον τοῖς φυγάσι τῶν 
ὅ. κ᾿ 7 Κορινθίων, κα ἔγνωσαν πολεμίες ὄντας, ἀπέκλιναν πάλιν. 

᾽ -“" ε ΄ς ΄ » 

ἐγταῦϑα μέντοι οἱ μὲν, κατὼ τὰς κλίμακας ἀναδαίνον- 
τες, ἥλλοντο κατὼ τῷ τείχϑς, γα διεφ)9 εἰροντο" οἱ δὲ, τερὶ 

Ν ΄ "ἃ 2 Ν , ἐν Ἢ τἄμ τὰς κλίμακας ὠϑόμενοι καὶ τυαιόμενοι, ἀπέϑνησικον" οἱ 
ς 3 ᾿ ε Ἁ 

12 δὲ κοὺὴ καταπατὅμενοι ὑπ᾿ ἀλλήλων ἀπεπνίγοντο. Οἱ δὲ 

Λακεδαιμόνιοι οὐκ ἠπόρεν, τίνα ἀποκχτείνοιεν᾽" ἔδωκε γὰρ 
΄7 ε Ν »»»ν ν᾿ ᾿ » ; μά, 7 ΓΑ ὁ . 

τότε γε ὁ ϑεὸς αὐτοῖς ἔργον, οἷον ὅδ᾽ εὔξαιντό ποτ᾽ ἄν. τὸ 

γὰρ ἐγχειριάγήναι αὐτοῖς πολεμίων τλῆϑος ταεφοξημένον, 

ἐκπεπληγμένον, τὰ γυμνὰ παρέχον, ἐπὶ τὸ μάχεσθαι 
» ὃ ͵ ᾽ ᾿ Ν Ε 7 ᾽ ͵ ἐδένα τρεπόμενον, ἐς δὲ τὸ ἀπόλλυοϑαι πάντας πάντα 
ὑπηρετέντας, σῶς ἐκ ἄν τις Θεῖον ἡγήσαιτο; τότε γῶν 
ὅτως ἐν ὀλίγῳ πολλοὶ ἔπεσον, ὥςε, εἰϑισμένοι ὁρῶν οἱ ἄν- 

ϑρωποι σωρὸς σίτου, ζύλων, λίϑων, τότε ἐθεάσαντο σω- 

ὅμμε, Οαπα], ἕμμε, Τιαοοηΐοδο ἤδοσ 
ἀϊα! δι, αἱ τὼ σιὼ ρτὸ τὸς ϑεύρ, 

8.11, κύκλν, Μυτγιυπὶ ἢ, 1, ἰπίεγ: 
Ρτοίαταν Μοότυν, οπιοίῖῃ, ργὸ οτος 
Ὧκ Ρ. 328. καὶ τότοι ἱτάχισα τὴν χώ- 

ν» ἀχὶ τὸν κύκλον μόνον τῷ Υἱειραιῶς 
δ τῷ ὄφιος. ϑεὰ ροιίυ5 Ὠἰσ ἰπιςο}}}- 
εἴταν αὖ οὐπάοσπιϊθυν φερτετοιχισμί. 

νος κύκλος, αυσΐετα ἴῃ ΟὈΓείἤοπς Μη. 
κἰθεὼ Βα 68 ν. 2, 4. εἴ ν. 3. 22. 

ἥλλοντο, Α΄, 1αητ, τ, λα], ἥλονἼο. 
δ, 12. ἠσόρυν, Μα]ο Ομ], ηὐσόρων, 
ἀδ᾽ εὔξαιντο. Μαὶς ΑἸά, ἐκ εἰ 

οΠΟΐ, εὔξαντο, 
ἐπὶ σό, {τὰ ἐχ τυδγρίης Ἰμοομοῖᾶν, 

τοίοτρη ῥγὸ ἐπὶ σῷ, 



ΠΙΒῈΝ ΤΡ. ΟΑΡ, ΤΥ. 

βοὺς νεκρῶν. ἀπέϑανον δὲ κοὴ οἱ ἐν-τῷ δεμένι τῶν Βοιω- 
τῶν φύλακες, οἱ μὲν ἐπὶ τῶν τειχῶν, οἱ δὲ ἐπὶ τὼ τέγη 

τῶν νεωσοίκων ἀνωξάντες. 

Κορίνϑιοι καὶ ᾿Αργεῖοι τὸς νεκρὰς ὑποσπόνδος ἀπήγοντο" 

οἱ δὲ ξύμμαχοι τῶν Λακεδαιμονίων ἐξοήϑεν. ἐπεὶ. δὲ 

ἠϑροίοθησαν, ἔγνω Πραξίτας τρῶτον μὲν Ὁ τειχῶν καϑε- 

λεῖν, ὥφε δίοδον ςρατοπέδω ἱκανὴν εἶναι!" ἔπειτα ἀναλα- 

δὼν τὸ φράτευμω, ἥγε τὴν ἐπὶ Μέγαρα" καὶ αἱρξ τροσ-- 
φαλὼν πρῶτον μὲν Σιδόντω, ἔπειτα δὲ Κρομμυῶνα, καὶ 
ἐν τἕτοις τοῖς τείχεσι καταξήσας φρερὼς; τέμπαλιν ἐπο- 
ρεύετο" αὶ τειχίσας ᾿Ἐπιοικίαν, ἵνα φρέριον εἴη τρὸ τῆς 

φιλίας τοῖς ξυμμάχοις, ὅτω διωφηκε τὸ φράτευμω, κοὴ 

αὐτὸς τὴν ἐπὶ Λακεδαίμονα ἀπεχώρει... 
Ἔκ δὲ τότῳ ςρατιαὶ μὲν μεγάλαι ἑκατέρων διεπέ. 

παυντο, φρϑρὲς δὲ σέμπεσαι αἱ πόλεις, αἱ μὲν ἐς Κό- 

ρινϑον, αἱ δὲ ἐς Σικυῶνα, ἐφύλαον τὰ τείχη" μιοϑοφό- 

νεωσοίκων. Ἀ. 1. Β΄. (δῆα!. νεοσή- 
Κκῶὼγς ᾿ 

8. 13. [Κροριμινῶνα, τοῖοι Ἰοσᾶ, 
΄αυδ ἰη [ηάϊσα μοί αἱ, ρεσεῖηες μὰς 1ο- 
οὺς ΤὨυογά, ἵν. 42. 44. εἴ 45. υδὶ 
Κρομιμιύων τῆς Κορινϑίας ἀϊοίτατ, εἴ ΔὉ 
1ρία ατϑθ σοηπίῃο δροῆδ ἀϊοίταν σδη- 
τὰπὶ εἰ νἱρῖπιὶ πδάϊα, ἴῃ οτὰ τηδτίε- 
τὴᾶ, ἴῃ αυὰ εἴ Οποῆγεβε ογαηΐ, Πίυτῃ 
ταϊ δ, ἀοοθι παγγαῖο Τ᾽ ιογάϊάϊ5. [η- 
(ΕΓ οΟἸ απ Οοἰγρίατη, φυΐ πηᾶτὶ ἴπι- 
τη πο δ ἱπίοι Χερσόνησον εἰ ἱῬεῖσον [ἰτ0- 
τὶβ Οοτ πιῃϊδοὶ, δὲ Οθποῆτθαβ ρτοσυτ- 
ΤΕΠΒ ΤΊΟη5, Ὄνειον, σοηρεξαπῃ αἷϊε- 
τὰς Ἰοοὶ ἱπιεγοὶρίεθαϊ ; αἴψας υἱΐτα 
ΟὉδμοῆτοαθ νεγίαβ {εριθηι!  οηετη 
Ὁτοπιπιγοι Πιὰβ εγᾶῖ. ἔχ “«ἀεπάϊς. 

παρὸ τῆς, Α΄. 1. Βτγ]. δ). ϑίθρῃ. 
πρὸς τῆς. 5145 εἴ Οτογηγοη ἔπογαης 
οαβε!]α ἰπ ἄρτο εἰ Πηϊθυ8 Οοτητῃϊο- 
τὰπι, Οἵ Αἰδηδουχα νἱϊ. Ρ. 82. 

8. 14. διεπέπαυντο. ΜΊΗΙ ἰοοὰς Πὶσ 
πείοϊο αυἱά Ὠία]οἱ εἰ οὈοατὶ Παῦοτγα 
νἱάειαγ. Μαηϊξεῖαπη εἴ, οχεγοίτυβ 
ς05, ααΐ, εχ οἰνίθυ5 ἱρῆβ Οοτγίπιῃὶ, 
ΔΙπεπάγατῃ εἰ τοὶ φαάταπι οἷν! ταϊατα 
(οοἰάτα τι οοτηροῆιὶ, δηῖςα Ραρπανε- 
Συπί, πὰπο αυϊείσετε ἀἰϊοὶ, εἰ οοηίτᾶ 

τα τς σηθγσεηδγῖο θεῖ! πὶ ἔα σου- 
τἰπυδίαπη. Ορροπυπίυγ ἰρίτν φρα- 
σιαὶ το τ 5 τηεγοςηδγῖ 5, τοῖς μισϑ6- 
φόροις, Μετγαπι, ἢ οἶνεβ οπχηΐηο πὸ]- 
Ἰ ρυρπάᾶταης ἀείποερβ, ΟὉΓ φρασιαὶ 
μεγάλαι, πεο ἢΠιηρ ἰοἰτεγ φρωσιαὶ πο- 
τηϊπδηϊαγὴ ΑἹ ἔοτίε ἕαϊξ οἰ πὶ σρασιαὶ 
μὲν αἱ γ᾽ ἄλλαι ἱκασέρωγ 3 

μισϑοφόρως. Ηος Ὧπ Ρυ πη πῇ ξεν:- 

κὸν ἴῃ ΟΥξοοΐα, πιὰ ϊτῖὶβ “πεῖ θι5 8]- 
ταπ). Ἰίοογαίεβ δὰ ΗΠ ρραπι 8. 199. 
ἐν ἐκείνοις δὲ τοῖς χρόνοις οὐκ ἦν ξενικὸν 
ὠδὲν, ὥφ' ἀναγκαζόμενοι ξενολογεῖν ἔκ 
σῶν πόλεων πλέον ἀνήλισκον ἐς τὰς δι- 
δομένας τοῖς ἕλλησι δωρεὰς ἢ εἰς σὸν εἰς 
σοὺς φρατιώτα:; μισϑόν. Οἵ, αϊεῆυς 

δὰ Ηδτγροοταῖ. Ρ. 129. Πεπιοῆπεπες 
οοηίγα ΡΠ Ϊ]. ἰ. Ρ. 46. καὶ πρότερον ποτ᾽ 
ἀκύώω ξενικὸν πρίφειν ἐν Κορίνϑῳ τὴν τοό- 
λιν, οὗ Ἰτολύφρατος ἡγξίτο καὶ ᾿Ιφικράτης 
καὶ Χαξρίας καὶ ἄλλοι τινὲς, καὶ ὑμᾶς 
αὐτὼς συφρατεύεσϑαι, καὶ οἷδα ἀκούων, 
ὅτι Λακεδαιμονίες πταρατασσόμενοι μεϑ᾽ 
ὑμῶν ἐνίκων ὅσοι οἱ ξένοι καὶ ὑμεῖς μεα᾿ 
ἐκείνων, ἐξ ᾧὧ δ᾽ αὐτὰ καϑ' αὑτὰ τὰ ξε- 
νικὰ ὑμῖν φρωαπτεύεται, τὼς φίλως νικᾷ καὶ 
σὸς συμμάχες. Ἠατροοτδίίοπ ἴῃ νόος 
ξενικὸν αἰΐ, Οοποηετη ΠΌηΟ πγοῖοοπᾶ- 

οϑ 
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Μετὼ μὲν τοίνυν τοῦτο οἱ μὲν 13 



τοϑ8 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙ5 ἨΕΊΙΕΝΙΟ. 

ρους Ὑεμὴν ἑκάτεροι ἔχοντες, διὼ τέτων ἐῤῥωμένως ἐπο- 

λέμουν. 

15 Ἔνϑα δὴ καὶ Ἰφικράτης, ἐς Φλιξντω ἐμξδωλὼν, κρὴ 

ἐνεδρευσάμενος, ὀλίγοις δὲ λεηλατῶν, βοηϑησάντων τῶν ἐκ 
Ἂμ ὦ “ἀντὶ ὡ Ν᾽ λ 

τῆς πόλεως ἀφυλάκτως, ἀπεκτεῖνε τοσῶὥτες, ὥςε, κοὴ τὸς 

Λακεδαιμονίους ταρόδγεν οὐ δεχόμενοι ἐς τὸ τέϊχος οἱ Φλι- 
͵ ΄ Ν Ὸ 7 Κ᾿ "» 

ἄσιοι, φοξόμενοι, μὴ τοὺς φάσκοντας ἐπὶ Λακωνισμᾷ 
φεύγειν κατάγοιεν, τότε ὅτω κατεπλάγησαν τὰς ἐκ Κο- 

΄ “ 4 ᾿- 7 Ἀν εΐνϑιε, ὥςε μετεπέμψαντο τε τὰς Λωκεδαεμονίες, καὶ τὴν 
Ζῳω Ἂς Ἀ “ 7 5 » ,΄ ς 

τόλιν καὶ τὴν ὥκρων φυλάξειν αὐτοῖς τυωρέδωκαν. οἱ 
νοσένν 3 το 

΄ 7 ͵ 4 » 

μέντοι Λακεδαιμόνιοι, κρίίπερ εὐνοΐκως ἔχοντες τόϊς ζυ- 

γάσιν, ὅσον χρόνον εἶχον αὐτῶν τὴν πτόλιν, δὲ, ἐμνήδγησαν 

παντάπασι τοερὶ κωϑόδε φυγάδων" ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἀνωϑ'αῤῥῆ- 
» δ ε ͵- Ε ἈλόνΑ, ͵7ὔ ἣν Ν 7 

σαι! ἐδόκει ἡ πόλις, ἐξῆλθον, Κρ τὴν σόλιν κρι τς γὸμὲς 

ιθαραθδόντες, οίανπερ καὶ παρέλαξον. Οἱ δι αὖ περὶ τὸν 

᾿ἸΙφικρώτην, ττοδλλαχόσε καὶ τῆς ᾿Αρκαδίας ἐμδαλόντες, 
᾽ 7 Ν " Ν ]ἿἾ ! 2 ΠΝ ε 

ἐλεηλώτδν τε Κφῇ τροσέϑαλον πρὸς τῶ τείχη" ἔξω γὰαρ οἱ 

τῶν ᾿Αρκάδων ὁπλῖται παντάπασιν ἐκ ἀντεξήεσαν" ὅτω 
Ν Ν ω η Ν ’, Ἶ ͵ 

τὸς πελταφξὰς ἐπεφόξηντο. τὸς μέντοι Λακεδιαεμονίως 

ὅτως αὖ οἱ πελταςαὶ ἐδεδιεσαν, ὡς ἐντὸς ἀκοντίσματος ᾧ᾿ 

τίογα τα. οχογοίζαπι ᾿υΐγσαστα σοηπία- ΝΊΠΙΙ σοῖς ἐς ἰπ Πα 8. πηοπιοταῖ ; δὲ 
18ς, ἀείηάς Γαἰοορ ἶς ΤρὨϊοταΐοπη, εἰ 
ΟΠμαυτίατη ; οὐαλὶ ποὺ Αἰμδηϊ θυ δ8 
ἄσος Τρῃϊογαῖς οἱ ΟἉ]]}ἰὰ τποίδτὴ [- 
φοηίοδπι ἱπιογοερ ῆς, ἰςῆς Ρϊ οςΠο- 
τὸ οἱ Δπόγοικίοης : αὐδἱ Ρῃοιί5. Οα}}}. 
οἷσισι τὸ ΟἿ πογηΐηδί, Μυλια ἀς 
Ποὺ ξενικῷ ΒοΠοιαοβ ΔΗ ορῃδηΐβ δὰ 
ῬΙυτί νογῖ, 173, 

δ, 1.5, ὥφι καὶ τύρ, Ἐοξδὶς Μοτὰ8 
πιοῆξι καὶ ἢ,], εὔϊδε ὑτὸ καί τον, Ὁ 1ο- 
ἄογις χίν, 92, ῬῃΠ δος. οἱυι5᾽ αυλπὶ 
ἀτοσσσίος ὁσοίίου αἰτς ἀοίηο Τρῃϊοτα- 
ἴεηι, δἰσγοποπι βάοπαπι, 5 ογοηΐοβ 
νἱ οἱ τ οἱ αυϊηροηπίον οσοίαΠ{ἔ[ὸ, Ηρ 
Ἰϊοάογον ροίοϊε Τὼ ΟἸγπιρίδάς οὔ, 
4. υδὲ ΝΥ εἰε! πς πῆοηοι, Χοπορθου- 
ἴοι σθο πηίοηίογα ἤποσγα, δἰ πὶ 
εἰ, ἀἂη Ροϊγαπυ» ἰδ, 9, 49, εἰ 64. 
βλης σχροῤίιἰοπογῃ ἰηιο}}κὶ νο  αουὶς, 

ΘΧΟτΟΙτ ΠῚ ΡῈΓ ἄστα πὰ ΡΒ] ατὶα πὶ ἀὰ- 
δΐατα Πηρ᾿ ἰοἰτοῦ σὰπν ρα πᾶ τηοίηο- 
ται, Εχρεαϊιιοποιὴ ἴῃ δἰ ογοηθτα ἰάθπλ 
Βαῦοι ἢἰϊ. 9. 24. Εδτι ΧοπορΏοι ργεθ- 
ἀογὴϊτν, ἀτροῖς ποὴ Βομπου ποιπὶ [8 
Ἰκλοςφάφοπιοη 8, Αὐἰ βάθος. θαηαίηοη, 
τ. ἵν Ρ. 299. εὐ, Οδηϊειὶ: ἐνίκησαν ἐν ᾿ 
Λεχαίῳ καὶ διίίφϑειραν μικροῦ σἂν τὸ 
φρατόσεδον, εἷλον δὲ τὰ ἐν Κορίνϑῳ φρώρια 
καὶ τοὺς ἐγκαϑεφῶτας τῶν Λακιδαιμονί- 
ὧν ἰξήλασαν, καὶ τὰ τείχη κατίσκαψαν, 
ἤλϑον δ᾽ ἐρ ̓ Αρκαδίαν καὶ μέχρι τῆρ Λᾳ- 
κωνικῆς, κατίκλοισαν δὲ φὼς ἐν Φλιὥνσι» 
καὶ σῶν ἐσιξελϑόντων σρόσ'αιον ἔφησαν, 
καὶ Μαντινέων φώλιν καὶ Σικυωνίων αὖϑως 
ἐν σῷ σεδίῳ καὶ σῶν συμμάχων, Ἰῖληυὸ 
εἰἰατὰ ὃχ ἤοο ἰοσο ἀρρᾶτοι, γί ἔν» 
ἱππ᾿ ἃ Χοηορμοηῖς οἐη μὰ, 



Ψ 

ἹΔΒΕᾺ ν. ΟᾺΡ. 1ΓΚ. το9 
, »νἭ ε 7 “ 7 ΔΝ...» “δ, ταροσήεσαν τοῖς ὁπλίταις" ἤδη γάρ ποτε, κοὶ ἐκ τοσότε 

Ῥ ς ΄ » 7 ἕδς 2 εν διώξαντες οἱ νεώτεροι τῶν Λακεδαιμονίων, ἑλόντες ἀπε- 
κτεινάν τινὰς αὐτῶν. Καταφρονῶντες ὃ) οἱ Λωκεδιωιμόνιοι 17 

ο τῶν πελταςῶν, ἔτι μᾶλλον τῶν ἑαυτῶν συμμάχων κατε- 
7 ἢ Ἂν ς ε -“ - ἥδ ͵ ΄ ᾽ 

β Φρόνεν" καὶ γὰρ οἱ Μαντινεῖς, βοηθϑήσωντές ποτε, ἐπεκ- 

δραμόντες πελταφαῖς, ἐκ τῷ ἐπὶ Λέχαμον τείνοντος τεί- 
χες ὠκοντιζόμενοι ἐνέκλινάν τε, καὶ ἀπέϑανόν τινες αὐτῶν 

φεύγοντες" ὥςε οἱ μὲν Λακεδαιμόνιοι καὶ ἐπισκώπΊειν 
ἐτόλμων, ὡς οἱ σύμμαχοι φοξοϊντο τὰς πελταφὰς, ὥσπερ 

““ ͵ὔ ὁυ νὰ, 23. 9 »" ͵ « ΄ εἰ ξ 

ς σωιδάριω. αὐτοὶ δ΄ ἐκ τοῦ Λεχαιδ ὁρμώμενοι 
ὡς ἣν, ἣς ϑ, 7 ͵ ᾿υῦ ᾿Ὰς 

᾿ σὺν μόρου, ν5 τοις τῶν Κορινϑδίων Φυγάσι, κύκλῳ περὶ τὸ 
᾿ς ὥξςυ τῶν Κορινθίων ἐφρατεύοντο. Οἱ δὲ αὖ ᾿Αϑηναῖοι; 18 

͵ Ν ». » ͵ Ἄγ ΩΝΝ Ἦς 

᾿ς Φοβδέμενοι τὴν ῥώμην τῶν Λακεδοιμονίων, μὴ ἐπὶ τὼ 
ἸῊΝ ὍΔ " 9, ἃ ΔΗ ἐλϑ. Ὕ “ 

μακρὼ τείχη τῶν Κορινθίων, ἃ διήρητο, ἔλθοιεν ἐπὶ σῷας, 

᾿ 

ἐπ“... Ψὰν 

Ν 

ἡγήσαντο κράτιςον εἶναι, ἀνατειχίσωι τὼ διηρημένα ὑπὸ 

Πραξίτα τείχη. καὶ ἐλϑόντες πανδημεὶ μετὰ λιϑολόγων 
κρὶ «εκτόνων, τὸ μὲν πρὸς Σικυώνω καὶ τρὸς ̓ ἐσπέρων ἐν 
5» 7 « ΄ 7) ψ 3 7 Ν Ν -.-» 

ολίγωικς ἡμέραις πάνυ κῶλον ἐξετείχισαν" τὸ δὲ εζον 

μᾶλλον κατὰ ἡσυχίαν ἐτείχιζον. 
Οἱ δὲ αὖ Λακεδαιμόνιοι, ἐνθπυμηϑέντες τὸς ᾿Αργείους 19 

τὼ μὲν οἴκοι καρπεμένες, ἡδομένους δὲ τῷ πολέμῳ, φσρῶ- 

τεύεσιν ἐπ᾿ αὐτός. ᾿Αγησίλαος δὲ ἡγεῖτο, καὶ δηώσας 

πᾶσαν αὐτῶν τὴν χώραν, εὐϑὺς ἐκέίϑεν ὑπερδαλὼν κατὰ 
᾿ «, ᾽ 2 ες: ν ᾿ς 5 δι θέ ὝΡ.: “ 

Τεγέαν ἐς Κόρινθον, αἱρέϊ τὰ ἀνοικοδομηϑέντω ὑπὸ τῶν 

᾿Αϑηναίων τάχη. τὐαρεγένετο δὲ αὐτῷ καὶ ὁ ἀδελφὸς 

Τελευτίας κατὼ ϑάλαδαν, ἔχων τριήρεις περὶ δώδεκα" 

δ. τό. ἐκ σοσύτε. Ματρο Τιβοποῖαν. 
ἐκ σύτῳ, Μαὶῖε. 

8. 18. ἐπεὶ---οτά χη τῶν Κορινϑίων δι- 
ήρησο. ἴτὰ (οτἱρῆ τΤαδάεπίς Πεοποὶ. 
ῬτῸ ἐσὶ- Κορινθίων, ἃ διήφησο, ΒΊΘΡΗ. 
τηλίεθας κατὰ τὰ μακρὰ πε χη. 

Σικυῶγω--ς σσέραν, Ματξο Βεου- 
Εἰαν!ὶ Σεκυῶνος--εϊ σπέρας. 

ξ. το. καρπυμένως. Ἐχ Αξεῆῖίδο 1ἰ. 
17. δάάε : Κόρινθον δὲ προσειληφότας. 

Τεγέαν. Αροῇ]. τὰ ςενά. Καρρεη 
Ἰερεῦαὶ Τενέαν. 

τὰ ἀνοικοδομηϑέντα. ἴῃ Αρεί. εἴ : 
σὰ ἐπὶ τῷ Λεχαίῳ τείνοντα τείχη. ῬΊὰ- 
τατοδυβ. Αρεῖ. χι, ἢπιριϊοιεσ : σὰ 
μακρὰ τεέϊχη. : 

οά 
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ἤ ὰ νν , ΄ .“ »" . " ε ΄ 

ὥςε μακαρίζεοϑθιαι αὐτῶν τὴν μητέρω, ὅτι τῇ αὐτῇ ἡμέρου 
ἂν " ε ᾿ Ἃς, Μ ἢ ! “«“ 7 ς« Ν 

᾿ ὧν ἔτεκεν ὁ μὲν κατὼ γῆν τὼ τείχη τῶν πολεμίων, ὁ δὲ 
τ Ν 7 ἂς,“ “Ἢ Ν Ν ΄ « Ν Μὰ 

κατὰ ϑάλαωδαν τὰς ναὺς καὶ τὼ νεώρια, ἥρηκε. κφὴ τότε 

μὲν ταῦτω τπράξως" ὁ ̓Αγησίλαος, τό τε τῶν συμμάχων 
7 “. Ν Ν Ν » 5 ͵7 

φράτευμω διηκε, τα τὸ πολιτικὸν οἴκωδε ἀπήγαγεν. 

ΚΕΦ, 

ΟΙ. 97.:. ἘΚ δὲ τότε οἱ Λακεδαιμόνιοι, ἀκόσαντες τῶν Φευγόν- 
τῶν, ὅτι ἐν τὴ πόλει πάντω μὲν τὰ βοσκήματα ἔχριεν, να 

σώζωοιντο οἱ ἐν τῷ Πειραίῳ, πολλοὶ δὲ τρέφοιντο αὐτόϑι, 
7 7 2 Ν 7 ᾽ 7 Ἂς 7 

ςρατεύεσι πάλιν ἐς τὴν Κόρινϑον, ᾿Αγησιλάου κρὴ τότε 
« ΄ Ν “Ὁ Ὦ Ὁ » 3 Ν Ν ἯΝ ΜΡ 

ἡγεμένε. καὶ τορῶτον μὲν ἤλϑεν ἐς ᾿1οϑ', μὸν, (καὶ γὼρ ἣν 
Ξε ἿἷΝ 3 τν 7 3. ὼς ἘΦ “ ᾽ Δ, 

ὁ μὴν, ἐν ᾧ Ιὥμιω γίγνεται) καὶ οἱ ᾿Αργεῖοι αὐτῷ ἐτύγ-- 
7͵ - Ν ͵ -“ “ .- 

χάνον τότε ττοιᾶντες τὴν ϑυσίαν τῷ Ποσειδῶνι, ὡς ἤΑργους 

τῆς Κορίνϑι ὄντος. ὡς δὲ; ἤοϑοντο προσιόντω τὸν ᾿Αγησί- 

λαὸν, καταλιπόντες κα τὼ τεϑυμένα κα τὰ ἀριφοποιάμενα, 
Ἂς »“" 7 ᾽ ’, ᾽ ἣν » μὴ ΑΝ  ῳ 

σὺν πολλῷ Φόδῳ ἀπεχώρουν ἐς τὸ ἄφσυ κατὼ τὴν ἐπὶ 

νεώρια ἥρηκε. ῬΙΟἰΆΤΟΠ5 ΑΡΟΠ]. 21. 
αὐτὸς μὲν ἤρει κατὰ γῆν σὰ μακρὰ τεί- 
χη, ταῖς δὲ ναυσὶν ὁ Τελευτίας, αὐϊ 16- 
ξεπάυτῃ εἴἴξε τὰς δὲ ναῦς, ͵ᾶπὶ οἸἴτα 
Ἰμξοποὶ. δά ἢ,}. πιοπυῖξ, 

καὶ τὸ πολιτικόν. Θυοά ϑιερῃαηὶ- 
πᾶ τοῦ ἰῃζυ πε καὶ σὸ μὲν σολισικὸν, 
ἦδπι οἱΐπι ἀδτηπανὶς Ετ, Ῥοτγίιβ, δ Π1- 
αὺς (δουτὰ5. [εοποὶ], Αρεβίαυ5, ἀο- 
γαστη τοάυχ, Ηγαοϊπιΐα οοἰεθγαν τ, 
υἱ Χεηορθοηιὶβ Αροθ]αιυ5 πηοπςεῖ, 1- 
Βἰτον ἀείποερβ ἤονὺβ ΘΧου τ Γ ἃ Π 8, 
πὶ ἀφῆυο δὰ Η γαοϊπτηΐα γοάφαηις 1[.8- 
σεὐἀεοτηοηἑ, υἱὐ τεδὶς ποηυΐς )οά- 
ΤΣ 

8. 1. οἱ ἐν τῇ σόλοι, Θυοηίδπι ἴῃ 
Δμοῖ, οἱὲ σὺρ Κορινθίους ἰδ), 18, τηοηΐτα 
Τμεοηοῖαν, κά ἀάϊ αὐιϊσυ!υπι οἱ, 

ΤΠοιραίψ, "ΓΠυογάϊάει νἱ !, το, ΤΙ οι- 
(ἢς 1|ε) τῆς Κορινϑιὰς ἰφὶ λιμὴν 

φημος καὶ ἔσχατοι πρὸς σὰ μιϑόρια τῆς 
᾿Επδαυρίαε, ἴίλαυς κά ἤηυπι ϑατγοηὶ- 
συπὶ; οὐτι ϑίγαθο Ρίπου τ οὐπὶ ΕἸ - 

“ τὸ εἰ αἴηαΣ κα Οὐ ρου ἤπαπι ἢδ- 
ταπε, οἱ οἱ ἱρίαπι Τιεοοα πη, ρίτωτ 
Ῥαϊπιοήων Εχετγοίς, Ρ. 73. δά πο 

ποδγαπ Ἰοσὰπὶ ἰαΓρ᾽ οαῖαγ, ἔα Ὁ κ- 
πηϊπυτα ΟΟτ τ ασὰ πὶ Ῥίτθου τη, ἃ- 
πὰ πὶ ἃ ϑατγοηϊοαπι, ἃἰτογατα δ Οτ- 
ἴϑατηα ἥπατι. Ὡς Ηδτεδο νἱὰς ἱπέτα 
δὰ 8,6. 

ὁ μήν, Μεηῆβ ἃ πΌ]]ὸ Γοτριογαπι 
νεΐεγασμα αἰΐετις δηποίδιυγ, [ἀ Οοτῆ- 
πὶ ἴῃ Ὠϊετο, αὐυᾶτία Αροηίβίοα ἀο- 
σαΐτ, Ἰαάο5. ΠΗ πνῖςοβ. ποάο ἴῃ πιο η- 
[ἐπὶ Ῥαροπηαπι, ταοάο ἴῃ Μυηγοΐο- 
δ πὶ δὰϊ ΤΑ οἸϊοηςπὴ ἰποϊαὶ ἔς, Εὰ- 
οτης ἱρῇ Ἰαδὶ ἐπ ειουϊοὶ, οὶ οατα Ο- 
Ἰγαιρίδαϊδυς ᾽ οοτηρατοπίατ, ἴθ Ρτ]- 
τῆ τὶ οἴ τογτα πὶ στη νὶβ ΟἹγπιρίδαϊα 
ἀηπηυτὴ σοηνοηίαης, Θυὶ ἴῃ ργϊπηὰπι 
ἱποϊἀεθαης, ταςηΐς ΟοΥ πιο Ῥαηδ- 
τᾶ, Διπεπί ει Ηεοαϊοτήθθοης, ἢο- 
τδηο Δ α]ϊο, οοἸ τα θαπίυγς: αὶ νότῸ 
ἴῃ τεστία τὰ ἀππὰπὶ ΟἸγτηρίουπὶ σο - 
νεηΐυηῖ, νεὶ δὰ Μυηγοπίοπεπι (Αρτὶ- 
Ἰεπ}} νοὶ Ἀἀ '"Γπαυροι! οθοι (Μαϊμηλ) 
ταίοτοηἀϊ νἱάεπίυγσ, Ηδηο Ὀτονοπὶ 
Τασυτηα τὴ. αἰ ριυιαιοπΐβ Οογπηίΐδηδο 
Ροίωυϊς διατὶ Μόπιβ. 

σὺν σολλῷ. 1,, 81, μάλα σὺν σελ- 
λῷ. 
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Κεγχρέας ὁδόν. Ὁ μέντοι ᾿Αγησίλαος ἐκεῖνες μὲν, καί- ἃ 
περ ὁρῶν, οὐκ ἐδίωκε" κατασκηνήσας δὲ, ἐν τῷ ἱερῷ αὐτός 
τε τῷ ϑεῷ ἔϑυε, καὶ ταεριέμενεν, ἕως οἱ φυγάδες τῶν Κο- 

7 ᾽ 7 »" -“ Ν 7 5» ζμεν, ἢ Ε) “ 

ρινϑίων ἐποίησαν τῷ Ποσειδῶνι τὴν ϑυσίαν κφὴ τὸν ἀγώνα. 

ἐποίησαν δὲ καὶ οἱ ᾿Αργεῖοι, ἀπελϑόντος ᾿Αγησιλάου, ἐξ- 
“ 7 ἦγ ΡΝ “ κὄἢ δι Ν τ δ, δῶν 

αρχής πάλιν Ἴζ᾽ μιω. καὶ ἐκείνῳ τῷ ἔτει ἐξὶ μὲν ὦ τῶν 
ΜΜΦΌΝΟΝ 

ϑησαν. Τῇ δὲ τετάρτη ἡμέρῳ ὁ ᾿Αγησίλαος ἤγε τρὸς 3 

τὸ Πάρομον τὸ φράτευμα. ἰδὼν δὲ ὑπὸ πολλῶν φυλαἥό- 

μένον, ἀπεχώρησε τρὸς τὸ ὥξυ μετ᾽ ἄριςον, ὡς τροδιδὸ-- 

μένης τῆς πόλεως" ὥςε οἱ Κορίνθιοι, δείσαντες, μὴ τροδι- 
δοῖτο ἡ πόλις ὑπό τινων, μετεπέμψαντο τὸν Ἰφικράτην 

σὺν τὸς ὠλέϊςοις τῶν πελταφῶν. αἰοϑόμενος δὲ ὁ ̓ Αγη- 
σίλαος τῆς νυκτὸς παρεληλυθότας αὐτὲς, ὑποςρέψνας 

ἅμω τῇ ἡμέρο,, ἐς τὸ Πείραεον ἦγε. καὶ αὐτὸς μὲν κατὼ 

8. 2. ἐξ ἀρχῆς. Ὠϊοάοτ. χὶν. 86. 
[Ὁ ἃππο 3. Οἰγπιρίαά, 96. εὐϑὺς δὲ 
σῶν ᾿Ισϑμίων ἐπελθόντων, διεφέροντο περὶ 
σῆς ϑέσεως τῷ ἀγῶνος, καὶ ττολλὰ φιλονει- 
κησάντων ἐκράτησαν οἱ Λακεδαιμόνιοι, κα 
σὸς φυγάδας ἐποίησαν ϑξινα, σὸν ἀγῶνα. 
Ἦφο ἰΠ|-Ὸ, νεϊατὶ ραυϊο ρος ἰπιτίατα 
Τεαϊτομὶς ἕαξια, πατῖταῖ, ϑεὰ Ὑνεῖξε- 
Τῖπρ Ρ. 710. δάγπηοπυϊῖ, εχ παγγαῖίοπα 
ΣΧΕεΠορΠοπηίθα πο νἱἀδγὶ ἐῸ ἃΠη0 ὁ6- 
Ἰεῦταια ἕαϊε πη τΐα ; αυοά ἢ νετο 
ἕαξια εα ἰαετὶ πὶ, ἔυὐδ ἐδουπάα (δὰ 
Βιθεγηὰ {Πητηϊὰ ; πδ πὶ ῥτὶπηᾶ οἱ ἐἢϊ- 
νὰ ζαϊδξ οεἰεδταϊα (ὉΡ ΟἸγπιρ᾿ 5 
ουϊαίᾳας ἰηϊταπι. Ῥαυΐαπίαβ ᾿ἰ. Ρ. 
229. οὐ πολλῷ δ᾽ ὕξερον τὸν ἀγῶνα ἴϑη- 
καν τῶν ᾿Ισϑμίων οἱ ἐπὶ Λακωνισμῷ φεύ- 
'γοντες, Κορίνϑιοι δὲ ἐν σῇ πόλει πότε μὲν 
φσῷ ̓ Αγησιλάου δείματι, ἡσύχαζον" ἀνα- 
'ζεύξαντος δὲ ἐς τὴν Σπάρτην, ὕσω καὶ 

αὐποὶ μετὰ ᾿Αργείων τὰ Ἴσθμια ἄγωσιν. 
ἀφίκετο δὲ καὶ αὖϑις ἐπὶ Κόρινϑον ς: 
«ιὰν καὶ, ἱπήει γὰρ “Ὑακίνθια, ἀφίησι 
φσὺς ᾿Αμηκλαιξις οἴκαδε ἀπελθόντας τὰ 
καϑεφηκότα τῷτε ᾿Απόλλωνι καὶ Ὕακίν- 
ϑῳ δρᾶσϑαι. ταύτην τὴν μοῖραν εἴς, Ϊ 
νετῦδ ἀφίκετο δὲ καὶ αὖϑις ἐπὶ Κόρινθον 
τφατιὰ πονᾶτῃ Ἀροῆ]αὶ ἐχρϑάϊ το ἐπὶ 
ψιἀοπιο ἤρατε, ἢ ἀϊοαβ, Ραυΐδηὶ- 

ἅτὴ ἰπ ἰηιεγργείαηο Χοπορδοπίς ἃ 
τεπηρογα δοογγαῖῖϊς, ϑαίριοίοηοτη δὰ- 
Βεῖ ἀδ τεπηροτο, φυοά Χεπορἤοη ἱπ 
Αρεῆϊδο τεάϊτυτη ε᾽ὰ8 δά Ηνβοϊπιῃϊα 
τηετπογαῖ, δὶ Ηϊβοῖα Οτθοδ ἔαρτα 
ο. 4. ἰῃ πε ἐπὶ οπλὶῆς. «“αάϊοίαπι 
ἀπῇ οῖ!]ς ἕαοῖς Πυὰ, ᾳφαοά ἱρποτγαῖαγ, 
Ἡνδοϊπιμϊα δηποᾷβ ἂἃπ Ὀἱεπηΐα δὺζ 
τὐεηηΐα ἔαοτίης ἔδογα. Ῥ᾽ αἰάτο 5 1ο- 
οὐτῃ ποβτυτα ἢς τοις : χα σινες μὲν 
ἐνίκησαν πάλιν, ἐϊσὶ δ᾽ οἱ νενικηκότες στρό- 
σερον, ὕξερον ἡ τημένοι ἀνεγφάφησαν, η188 
τᾶτηοη ποη ἴαπΐ πῃ Χοπορποπίς. Ὠ6- 
πίᾳας Αὐἰδιάθς Εἰεα πη. Οταῖ. Ρ. 4.52. 
ἐς Ἴσθμια τὴν αὐτὴν θεωρίαν ἦγον μὲν 
᾿Αργεῖοι, ἦγον δὲ Κορίνϑιοι σοῖς ὅπλοις οἱ 
ἕσεροι σὼς ἱτέρους κρατήσαντες. Νοῦ 
{ατ5 ἀοουγαῖα,. 

δ.. 3. ὡς τυροδιδορεένης. ἴπ Αφεξῖδο 
εἴ : φυλασσόμενον, ὡς ἐνδιδομένης τῆς 
τοόλεως, ἐξ ἀρίφου μετεςρατοσπεδεύετο 
πρὸς στὸ ἄτυ. Οξίοτατη πυο ρετπεῖ 
πᾶτγαῖῖο Ροϊγϑθηὶ 111. ο. 43. αυδτ [ὰ- 
Ρῖὰ δά οἂρ. 4. ἀρροίαϊ, ρῬαυϊυγὰ ἀϊΐ- 
νετίᾳ ἃ Χεηορῃοηῖθα. 

αἰσϑόμενος δέ. ΛεοΠίδυβ : αἰσϑομέ- 
νου δὲ ὑπὸ νύκτα βεξοηϑηκότας ἐκ «τοῦ 
Πειραίῳ εἰς σὴν τοόλιν ττασσυδὶ--τταἷραὶ τὸ 

Πείραιον ἔρημον φυλακῆς. 

τα στένε, 

ἄϑλων δὶς ἕκαςος ἐνικήθη, ἔς δὲ ἃ δὲς οἱ αὐτοὶ ἐκηρύχ- 
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τὸν ϑεμὼ τϑαρίει, μόραν δὲ κατὰ τὸ ἀκρότατον ἀνεδί-- 

ζασε. καὶ ταύτην μῶν τὴν νύκτω ὁ μὲν πρὸς τοῖς ϑερμοῖς. 

ἐσρατοπεδεύετο, ἡ ἡ ὃ μόρα τὰ ἄκρα. κατέχασω ἐνυκτέβευεν: 

ΑἜνϑα δὴ καὶ ὁ ᾿Αγησίλαος μικρῷ μὲν, κεμρίῳ δὲ ἐνθυ- 
᾿μήματι εὐδοκίμησε: τῶν γὼρ τῇ μόμῳ φερόντων τὼ σιτίω 

“  δενὸς τοῦρ εἰσενεγκόντος, ψύχως δὲ ὅ ὄντος, διώ τε τὸ πάνυ 

ἐφ᾽ ὑψηλθ εἶ εἶναι, κοὴ. διὰ τὸ γενέοϑαι ὕδωρ κοὴ χώλαζαν 

πρὸς τὴν ἑσπέραν" (καὶ ἀναξεξήκεσαν δὲ ἔχοντες, οἵῳ δὴ 

ϑέρους, σπειρία.) ῥιγέντων δὲ αὐτῶν, καὶ ἐν σκότῳ ἀϑύ-: 

μως πρὸς τὸ δέσενον ἐχόντων, πέμπει ὃ ᾿Αγησίλαον ὃκ 

ἔλαττον δέκω, Φέροτας πῦρ ἐν χίύτ 66: ἐπεὶ δὲ ἀνέδη- 

σαν ἄλλος ἄλλη, κοὴ -πολλὼ κοὴ μεγάλα τυρὰ ἐγένετο, 

ἅτε ττολλῆς ὕλης παρόσης, πάντες μὲν ἠλέιζφοντο, πολλοὶ 

δὲ καὶ ἐδείπνησαν ἐξωρχής. Φανερὸς δὲ ἐγένετο καὶ ὁ 
νεὼς τοῦ Ποσειδῶνος ταύτη τῇ νυκτὶ κομόμενος" ὑφ᾽ ὅτε δὲ 

σἐνεπρήσϑη, ὀδεὶς οἶδεν. ᾿Επεὶ δὲ ἡόϑοντο οἱ ἐν τῷ Πειραίῳ 
᾿ς " ᾽ 7 »Ἂ» Ἀ Ν » ͵7] ᾽ ΄ ᾽ ͵ 

τῶ ὠπρθῶ εχομένω, ἔπι μὲν τὸ ἀμύναοϑ: δι ϑὅ'Κετι ετρωστοντο, 
᾽ Νῳ , ΝΜ Ν »" 

ἐς δὲ τὸ Ηρώίον κωτεζυγον καὶ ἄνδρες, ΚΟ γυναῖκες, κοὴ 

δοῦλοι, καὶ ἐλεύϑεροι, καὶ τῶν βοσκημάτων τὰ πλεέϊςα. 
ὕ Γῇ »" 

καὶ ̓ Αγησίλαος μὲν δὴ σὺν τῷ ςρατεύματι παρὼ ϑάλατ- 
τῶν ἐπορεύετο" ἡ δὲ μόρα ἅμω καταδαίνεσα ἀπὸ τῶν 

[ἢε νοῦ. ϑερμὰ ραπο Τδοῦστη [π- ἀπηῖ πῃ οαπιρατα ραιοηῖοπι, 80 ἃ- 
το, Τλενυηοβγἑανμμι λοπχθὴ ὨΌ]10 πος 
ἀο τυοτὶ ροιοίξ ἱπίο!εηῖοη ἴδηι 1ἷπ- 
βύδοησε σοπίγατγίατῃ ἤρηὶ βοδεϊ ποι κα 
σοηθγπιας ἰἰἸὰἀ ροιίυβ αἰτογα), αἱ 
δίγαθο ἄοσοι, ΜίΙΗΐ Οοϊάδαρ, ν᾽ ἀδίων 
θεῆς Βυο ἀἀνοσλῆς Ῥασίαῃ, ᾿ἰ0, ἰἱ, 
Ρ' Ττι4φ. υδί ἀψνα σαϊδάα ἃ τερίθης 
(σπομγοαγυτη ΤΟ ΠἸΟΤΆΠΤΌΓ, ἀεῆυςη- 
τες ἀξ ἕαχο ; 'Ελένηρ λυφρὸν γοραθαίαγ, 
Ηὸοῦ οχ ἰοπίο ἰογίαδ τουὰβ. Βΐο τὰ» 
δῖον. ἰά ποτηΐηΐβ. ἀφοσροταῖ, Θιρμώ, 
Ῥ,.4. ποίπιιη 

τγαρήο, Μαῖκο 81. εἰ Ιμσοποῖαν, 
προήει. Μοτὰν ϑιρμὰ ἱπιογργοίδιυν 
Ὡοη δηυδη οὐ δας, (ςἀἡ ἀηρκυϊξίη, ὁχ- 
οπερίο ῬΓΒΟΙΤΩΟΡΥ αγα τ ποίαδ, οἱ 
αὖυΐα ἰηίγα δ, 8, σχ πίν εἰνογηΐν ἐνὰ»- 

δὲ οαἰΐάδε Ἰοσα αν Ππαῦοτο ροϊιογαηὶ 
π᾿ πιοηῖς, αυστηδάμπιοάσπι οἵ δηρὰ- 
Πίδ, 

δ. 4. τῇ μόρᾳ. Ἡδο νοτθδ. ἃίαπε 
Δ... Βὲν. Οκῇ, 

ἀϑύμωςρ πρὸρ τὸ δοίοινον, Ἑάδτο ποῖο- 
Ῥαηῖ, Μογιβὶ ἱπιουργοίατασ, Ἐρόϊε, 

σαοιρία, Νο(είτηθητὶ κοθὰ5 το αἷς 
εἰ αθίνυσαι ΓυἰΠΠδ, Ἰοσὰβ ἷο ἀοοξι. 
Οται παι οἱ νοίογον πη ρ]  οἴτον ἱμά. 
σιὸν ἱπιογρτοίδ πίον, οἵ ἑοτοπι Διποηὶς. 
τηστηούδης [ΟΠ Ὸ ἀγορὰν σαοιρόσωλιν 
ἀἰξζατη, Ῥοϊὰχ Οηοπι, νἱῖ, γϑ, 

Τιοσοιδῶνοε, ΟυἱΠΔὨπιὰβ οἱ Ἰυάὶ 
Ἱπθιηϊοἱ ἕαοτα ογαης, 

8, 8. τυαρὰ ϑάχαφτηαν. Α. ), Βι. 

᾿ σερί, 
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Ὰ Ἄν ΝΟ ΩΣ ΄ “ ς » Ν Ν 
ἄκρων, Οἰνόην, τὸ ἐντετειχισμένον τέχος, φόρει, Κρὶ τῶ 

ἐνόντα ἔλαξε, καὶ πάντες δὲ οἱ φρατιῶται ἐν ταύτῃ. τῇ. 
ἡμέρῳ πολλὼ τὼ ἐπιτήδαα ἐκ τῶν χωρίων ἐλάμξανον. 
οἱ δι ἐν τῷ ᾿Ηραΐῳ καταπεφευγότες ἐξήεσαν, ἐπιτρέψνον- 
τες ᾿Αγησιλάῳ γνῶναι, ὅ τι βῴώλοιτο περὶ σφῶν. ὁ δὲ 
93, “ Ν “ “ 3 »“»Ἥ ᾽ Ν “ 

εγνώ, οσοι μεν τῶν σῴωγεων ἤσουν, ταραδῶναι αὐτὰς τοὺς 
Κρ ἰμμε 

φυγάσι, τὰ δὶ, ἄδλα πάντα πραϑῆναι. Ἔκ τότῳ δὴδ᾽ ὶ 

ἐξήεε μὲν ἐκ τοῦ Ἡρωίου τάμπολλα τὼ αἰχμάλωτα" 
τορεσθέϊαι δὲ ἀλλοϑέν τε πολλαὶ πώρήσαν, καὶ ἐκ Βοιωτῶν 
ἥκον ἐρησόμενοι, τί ἂν ταοιῶᾶντες εἰρήνης τύχοιεν. ὁ ὃ ̓Αγη- 

σίλαος μάλω μεγαλοφρόνως τέτες μὲν δι; ὁρῶν ἐδόκει, 
καίπερ Φάρακος τῷ τροξένα ταρεφηκότος αὑτόϊς, ὅπως 
προσαγώγοι" κωϑήμενος δὲ, ἐπὶ τοῦ περὶ λίμνην κυκλο- 
τερὲς οἰκοδομήμωτος, ἐθεώρει πολλὼ τὼ ἐξαγόμενα. τῶν 
δὲ Λακεδοιμονίων ἀπὸ τῶν ὅπλων σὺν τοῖς δόρασι παρη- 

κολόϑεν φύλακες τῶν αἰχμωλώτων, μάλα ὑπὸ τῶν 

τυαρόντων ϑεωρδμενοι' οἱ γὰρ εὐτυχᾶντες καὶ κρατῶντες 
ἀξξ πὼς ἀξιοθέατοι δοκῶσιν εἶναι. Ἔτι δὲ καθημένε 7 
᾿Αγησιλάξ,, κφὴ ἐοικότος ἀγωλλομένῳ τὸς πεπραγμένοις, 

ἱππεύς τις τιροσήλωωυνε, κρὶ μώλω ἰργυρῶς ἱδρᾶντι τῷ 

Οἰνόην. Ῥ᾽γοοὶ δ] τ. [πη Αρεῆ- 
ἴΔο εἴ : τὰ σείχη ἃ ἀνατετείχιφο. διὰ 
Ῥτγϑεΐοσο πᾶης ποϊγατη ᾿εξὶϊοποτη ἐνε- 

Πάϊαπι ἰά δοοερίυτη Γβοπεουπι γα] ]- 
σεγοηῖ. [Ιτεγαστὰ Ρ] αἴδτοπβ ἴῃ ΟἸεο- 
τηθης 6. 26. τὰς κλεῖς ἀξιῶν τῷ Ἣραΐου 

σείχιςο εἴ αὐἱάθπὶ πυπηοτο ἤπηρυϊὰ- 
τὶ, 

ἐσισρέψοντες. ΜαΙρῸ Τροποὶ. ἐσι- 
σρέψαντες, Ἐξδὶο, αὐ ρυῖο. 

8. 6. ἐκ πότε δή, Ματρὸ Γιβομοϊᾶν. 
ἐκ φάτ δέ. Ὡς Ηδξτροο παης ρϑυοα 
ταοῃοπάδ. ΡΙ ατάτο 8 ΟἸΘου ΘΒ οᾶρ. 
20. ἀς Αντροπο Ῥεϊοροπηθία τη ἰῃ- 
εἸμδα οαρίξητε : ἐθουλεύεσο γὰρ ἐπὶ τὴν 

ρὰν ἀναζευγνῦναι τὸ Ἡραῖαεν, κῴκξιλθεν 
ἐις Σικυῶνα π'λοίοις τσεραιωδϑῆσαι τὴν δύ- 
νάροιν. ΤΑνὶὰβ χχχὶϊ. 23. Ῥτογηοηῖοτσὶ- 
Ὁσῃ εἷξ αἀνοτίαβ Β᾽ογοηθη, Τα ΠΟ ὨΪ5 
αὐυᾶπὶ νοοδηΐ Αοίξθατη, ἴῃ αἰΐατη 6χ- 
Οὔττθῃβ ; ἰταϊθδὶα5. ἱπὰς (οΥ τ πὰ 
Τερίοαι τα }}}ὰ ἔδγτια ρα. Ρτϑθ- 
ἢ ἔμετος ἃ Οουίητῃο ἰεπιδὶ, αὶ ρτεο- 

λαξεῖν, ὅπως ἀπαλλάεοιτο τῇ ϑεῷ 9ύ- 
σας--οκαὶ τῇ ϑεῷ ϑύσας ὑπὸ σὸν νεὼν 
κεκλεισμένον. 

ἄλλοϑέν σε τοολλαί. ΔΑ. 1. Βτι. Οαᾷ. 
οπγϊτίαηϊ πολλαί. 

μεγαλοφρόνως. ῬΙαςΑΥΟ 18 : δἰόρζενος 
φότε συμφέρειν ἐνυξρίσαι. 
Φάρακος. 1 δοεάξοτηοηὶϊ, απετη πᾶ- 

γᾶτΟ τα τηδτηοσγανὶς Νοῖεοσ, 
λίμνην. πὴν λίμνην Βιῖερῇ. ἵν. 56 ἃ 

Τϑοηο]. οππεηᾷαθᾶι τὸν λιμένα. Ἐεέϊο, 
Ρυῖο, 

ἀπὸ τῶν ὅπλων. Ἐὶ σα τὶ, νεὶ α πὰ- 
ΤΆΘΙΟ διγηδίοσγατη αυϊάλτῃ, αἴ Μόχα 
ἰηιεγργεϊαϊαγ, ᾿ 

8..). ἱπαεύς σις, Μαὶς Α. 3. Βῖ. 
Οδῆ, ἱππεύς τε. ᾿ 

δλνν 
Ῥ ὰ ̓  
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- . . »“» Δ Υ  ὡὐἶ «“ ᾽ ΄ 5 Ν 
ἵππῳ. ὑπὸ πολλῶν δὲ ἐρῶτώμενος, ὅ τι ἀγγέλλοι, ὁδενὶ 

ἀπεκρίνατο᾽ ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἐγγὺς ἣν τῷ ᾿Αγησιλάξ, καϑα- 

λόμενος ἀπὸ τῷ ἵππξ, καὶ προσδραμὼν αὐτῷ, μάλω 
Ν Ν ΄΄ ἃς, “" 3 ͵ ͵ ΄ὔ 

σκυϑρωπὸς ὧν, λέγει τὸ τῆς ἐν Λεχαίῳ μόρας πάϑος. 
« « 37 ΕῚ ͵7͵ ΕἸ »" - » ͵7 Ν Ν 

ὁ δ᾽ ὡς ἥκξσεν, εὐθύς τε ἐκ τῆς ἕδρας ἀνεπήδησε, καὶ τὸ 

δόρυ ἔλαζε, καὶ πολεμάρχους καὶ ταεντηκοςηρῶς καὶ ξενα- 

8 γὲς καλεῖν τὸν κήρυκω ἐκέλευεν. Ὡς δὲ συνέδρωμον 
τ »-“ δι ἣν ΔΡ ᾽ 7 ᾿ 7 
ὅτοι, τοις μὲν ὥλλοις εἶπεν, (οὐ γὰρ πῶ ἠριςοπεποίηντο) 
᾽ “« «“ 7 ῳ Ἃς, ͵ ἈΝΕ, δὲ ᾿ς 

ἐμφαγξσιν, ὃ τι δύνωιντο, ἡκεῖν τήν τωχιφήν, αὐτὸς θὲ συν 

τοῖς περὶ δαμοσίαν ὑφηγεῖτο ἀνώριςος. καὶ οἱ δορυφόροι, 

τὰ ὅπλω ἔχοντες, ταρηκολέϑεν σπεδὴ, τοῦ μὲν ὑφηγε- 

μένου, τῶν δὲ μετιόντων. ἤδη δι, ἐκπεπερωκότος αὑτῷ τὰ 
ϑερμὼὰ ἐς τὸ σ]λατὺ τῷ Λεχρίξ, προσελάσαντες ἱππέϊς 

τρέῖς ἀγγέλλεσιν, ὅτι οἱ νεκροὶ ἀνηρημένοι εἴησαν. ὁ δὲ 
ἐπεὶ τοῦτο ἥκεσε, ϑέαδαι κελεύσας τὼ ὅπλω, κοὴ ὀλίγον 

ὄνον ἀναπαύσας, ἀπῆγε πάλιν τὸ φρώτευμω ἐπὶ τὸ 
τ Ἤρακον" τῇ δὲ ὑςερωίω τὼ αἰχμάλωτα διετίϑετο. 

9. Οἱ δὲ τρέσξεις τῶν Βοιωτῶν τοροσκληϑέντες, καὶ ἐρω- 

τώμενοι, ὅ τι ἥκοιεν, τπερὶ μὲν τῆς εἰρήνης ὀκέτι ἐμέμνηντο, 
Ύ .. ᾽ ͵ὕ 7 ͵ » δου ΜΝ Ἂ, 

εἰσπτον δὲ, ὅτι, εἰ μή τι κωλύοι, βέλοιντο ἐς τὸ σὺ προς 

τὸς σφετέρες φρατιώτας παρελϑν. ὁ δι ἐπιγελάσας, 
» Φ,.. «{ Ν᾿ μὴ .“ » Ν ΄ »ὃν" ΄ ἀλλ᾽ οἷδα μὲν, ἐφη, ὅτι οὐ τὸς σρατιώτας ἰδεῖν βέλεοϑε, 

ἦν τῷ, Απίουϊαπι οπηταπς ΑἸάϊ- 
πᾶ, πὶ, Βτ, εἰ Οὐ, 

ὁ δ᾽ ὧς. ΑἸάϊπα ὅσ᾽ ὡς, 7αηι, Βτ, 
Οαῆα!, ἕσως. 

8. 8, ἠριγοποίηνσο, ΑΔ. 1, Βιγ]}, Οα- 
ἢα], ἀριγοσοίοιντο, 

ἱμφαγῶσιν, Ουπὶ ἤρηὶ βοδιίοης σα- 
Ἰεηταεὶς ροηίτογ οείατη ἰπ Απαθδῇ ἰν, 
ἃ. 1, ἷν, 5,7, ἴτὰ ἐμσιδν Δ ορῃἃ- 
πεν ἰη Ῥλσα νετία 1141, Εχοτηρ! πὶ 
εχ ΡΙσζαγοῦ! ΤΊ πιοὶ, σαρ, 1.2. Ἰδυάα- 
υἱὲ Μοτγυβ, 

δαμοσίαν, ἘἈξδέϊε πος Μοσιβ ροίαϊε 
ΓΙῸ δαμασίαν, ϑυηι οἱ σερὶ δαμοσίαν 
{0}, σκηνὴν νεὶ τρώσεζαν τοῦ βασιλίωρ, 
αὐἱ ἴῃ θε}1ο σοινίξια γεκὶα υἱαπίυγ οἱ 

ἴῃ σοπηἰταῖα εὐυ5 ἴαπε, [τὰ ἰηέτα νἱ, 4. 
εἰ Χεπορῇ. ἀς Ἀδρυδὶ, ᾿αοςά, χἰϊὶ, αν 
χν, 4. Οαπιογατῖυ5 δ Χοπορῃοηϊεπι 
ἐπιογργοιατωγ τευ θαϊος ῥγδοζοτίο Τὰ - 
Εἰ58. Ἑοίάδεπι νἱάδίαγ ἰμιο! Πρμογα Ῥὶὰν 
ττο5 ΟἸεοπηθη, οαρ, 8, καὶ δύο σῶν 
συντρόφων Κλεομίνους, ὥς Σαμόϑρακως 
καλῶσιν, ἱπηκολύϑησαν φρατιώτας ὁλί- 
γυε ἔχοντι. 

διεσίϑετο, Ψεοπάοδαις, 5165 ἰΐϊεγατι 
ἰηέγα οἂρ, 8, δ, 24. 
᾿ φ. καὶ ἱρωτώμινοι, Οαἴ], οὶ πὲ 

καὶ. 

ἔμινηντὸ, ῬΙαἰατοῃυ5 δά αϊξ  ἀνϑυ- 
ἐρίζεντιε. 6. ἱ 
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ἀλλὰ (τί) τὸ εὐτύχημα τῶν Φίλων ὑμῶν ϑεάσαοϑαι, 
, Ν ΄ , ἀῶ μεν μό τ κι 

τόσον τὶ γεγένηται. ταεριμεινατε ἕν, εζη" ἐγώ γὰρ αὐτὸς 
φ' ΜᾺ 35) Ν "“ φ 9 φν ψ Νὰ »͵ 

ὑμῶς ἄξω" "κα μᾶλλον, μετ᾽ ἐμδ ὄντες, γνώσεοϑθε, τασιόν τι 
᾽ 3 » ᾽ Ν -- 

τὸ γεγενημένον ἐσί. Καὶ ἐκ ἐψεύσατο, ἀλλὰ τῇ ὑςξεραίο τὸ 
ϑυσάμενος ἤγε πρὸς τὴν πόλιν τὸ σράτευμω. κφὶ τὸ μὲν 

3 ᾽ “ Υ͂ ᾽ 

τρόπαεον ου κατέξαλεν, εἰ δέ τι ἤν λοιπὸν δένδρον, κόπων 

χρὴ κάων ἀπεδείκνυεν, ὡς δδεὶς ἀντεξήει. ταῦτα δὲ ποι- 
χ ᾿ Ω 7 Ν Ν ΄ ᾿ ἮΝ Ν Ν 

ἥσας, ἐςρατοπεδεύσατο περὶ τὸ Λέχομον' καὶ τὰς Θη- 

δαίους μέντοι τρέσθεις ἐς μὲν τὸ ἄφυ οὐκ ἀνήγε, κατὼ 
ϑάλαδαν δὲ ἐς Κρεῦσιν ἀπέπεμψεν. ἽΔτε δὲ ἀήϑους 

»“ ͵ ΄ ἱαμὶ ϑοσον 2» “τ΄ κν 

τὸς Λακεδαιμονίοις γεγενημένης τῆς τοϊαὕτης συμῷορας, 
Ἂ ΄ μ 3 Ν Ν Ν 7 Ἀ 

πολὺ αένϑος ἦν κατὰ τὸ Λακωνικὸν ςράτευμω, πλὴν 
.“ “4 Ὁ - ΩΝ ΦΝ "Ὁ ΄ ϑν τῷ ͵ 

ὅσων ἐτέϑνασαν ἐν χώρῳ ἢ υἱοὶ, ἢ πατέρες, ἢ ἀδελφοί" 

ὅτοι δὲ, ὥσπερ νικηφόροι, λαμπροὶ καὶ ἀγαλλόμενοι τῷ 

οἰκείω τάϑει περιήεσαν. 
᾽ ΄ Δ Ν ,» 7 7 ΄ ΄ν ε Ἐγένετο δὲ τὸ τῆς μόρας πάϑος τρόπῳ τοιῷδε. οἱ 1} 

Ἢ » ". ἃ 3 ΄ 3 ὌΝ ε ὔ δ ΔΝ 

Αμυκλαῖοι ἀεί ποτε ἀπέρχονται ἐς τὰ Ὑακίνθια ἐπὶ τὸν 
παιᾶνω, ἐάν τε φρωτοπεδευόμενοι τυγχάνωσιν, ἐάν τε ἄλ- 

ἀλλὰ (“σί). Θυοά ἴπ Α. 1, Βεγ], 
Οαῇ, οχῆαι σι, τοὶ Ια δε τοξὶθ οσηϊίε- 
τυπῖ. εΐποερβ ὑμῶν ρῥτῖὸ νυ]ραίο 
ὑμέις Τοτῖρῆς εχ ΡΙ αἰτοῦ Αρϑί]δο 
. 22. 

8. το. οὐ κατέξαλεν. ὙΓΟΡΕΘΟΓΌΠΙ 
{τ δεϊταῖεπι πηι εἶδ Ἔχ ρ} 18 οοπῆγ- 
τηᾶνὶς Βτγοάθουβ ΜΙ. ν. 20. 

καὶ κάων. ΑΔ. .. Βιγ]. σα. κυκλῶν, 
τὑπηᾶς 5ίερθαπυβ ἐβξοῖς οὐπὶ Γδοηο]. 
καὶ κλῶν, Νοῆτα ᾿εδιῖο ἀεθεῖαγ Καρ- 
Ῥεπῖο. Κύκλῳ εχ Βτοάδοὶ ἐπηεπάδιϊο- 
Ὧ6 Ῥτϑοίεγεραι Μοταβ. ϑεααθητα ἢσ 
ἐχρτοῆϊε ΡΙ αἰάτοῆυ : ἐξελέγξας ποὺς 

ἡνϑίέους ἀμύνεσθαι μὴ τολμῶντας. 
κόσων καὶ κυκλῶν. ἴὰ ητᾶ ῥτίποσ. 

εὐϊτι. Ἰεξείοπε ἔδοεγαπῖ φυϊάδπι, κόπων 
κύκλῳ, χυοὰ ρΡᾶταπι ρίδοοι. Εαυϊάετη 
ϑίερῃδηο ογεἀϊἀοτῖτη, κ. καὶ κλῶν εχ 
Ἰθτὶβ ἃ ἴδ ἀπέξεαπι ἀϊσεπεὶ. Οετγῖς ἀς 
ἢος αἵὰ οὐγ ἀσδίτει Μογὰβ, ποη τε- 
Ῥεῖῖο. Θυυηι ἔρε κλᾷν ἀς υἱτ 5 
φΡοηβίατγ, αυϊάηὶϊ ἰΐετ ἀεὶ 4] 1 ᾶγὰ ΠῚ 8Γ- 
Ὀοταπι γαηπὶς, ααἱ ἀεγίηρεπίμτ, ἀἶε- 

ἐγμησαν τ ἢ ΝΕΙρα κόπων δὰ τοϊαπὶ 
ἀτθοσετη ροιτίηεῖ : εἰ ἐκ ῥιζῶν ἀνα- 
σπαπᾷν. ἴῃ ἤογπλαϊα δυῖεπι, κόπἥειν καὶ 
κάειν, Ὠοηης Ῥοβετ 5 ρεγιίηεὶ δὰ αἶσα 
"πος, δὰ Τεὅα, δὰ βξείες ἢ Ἐ,, Α. ΥΥ0}- 
Βυ5.] 

οὐκ ἀνῆγε. Ἰιερεηάσπι ραῖϊο ἀκ ἀνῇ- 
κε, ποὴ ρεγπηῆς υἱ ἱηιγοίγεπε, δῖος 
τοὶ Μᾶγρο ᾿μβοποῖαν. Θηξαίων ραυϊο 
δηΐθα θεῖ. . 

8.11. οἱ ̓ Αμυκλαῖοι. Ὄς ταογα Ποσ 
Απιγοϊεθηῆυπιὶ νἱάς Ψψαϊοκεηδὶγ δά 
ΗἩετοάοιαπι ἴχ, 6. Ρ. ὅο:. δ Ηγα- 
οἰπιῃὶϊθ ΓΔ οτῖβ πλαϊεὶ ταυἶτα [οΥρίε- 
ταηῖ; ἀξ τεγήροτγε δηπὶ ποπάμπι (τὶς 
σετῖο οοπῆσι, Ὀοάνε! 5 εδιὶ αΠ- 
ξηδθαὶ ; σοπίγα Ῥοπίεάθηα ἴθ Απτὶ- 
ααῖτ, Ἰατὶπἰ5 εἰ ρτοοὶβ ΕΡ. 27. Ρ. 270. 
ΨΕΙΏΟ Ἐπ ροΥα σεϊεῦγαϊα ἔα Ὁ αἰΐρα- 
ταῖ. θὲ σεγετηοη 5 ἀϊεὶ ν᾽ άθ οπιπῖπο 
Ηδεγηῖ τοὶ Ὀιἴδγίαῖ, Απεαᾳυᾶγ. ἱ, Ρ. 
97 ἴεᾳ. δ 

φρατοπεδευόμενο,. Α. απὶ. Βιγ}. 
Οαῇαὶ, τρατοπιδευσάμεννι, 



γον ἐν ἃ 

ιϑ τύχας, 

δοό. . ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒ ἨΕΕΝΙΟ. 

λως πὼς ἀποδημᾶντες. καὶ τότε δὴ τὸς ἐκ πιώσης τῆς 

φρωτιῶς ᾿Αμυκλαίες κατέλιπεν ᾿Αγησίλαος ἐν Λεχαίῳ. 
ὁ δὲ ἐκὲ φρερῶν πολέμαρχος τὲς μὲν ἀπὸ τῶν συμμά- 

χων Φρερὲς παρέταξε φυλώῆειν τὸ τεῖχος, αὐτὸς δὲ σὺν 
- . « -“, Ν »“" “ ε ΔΑ 7 ." Ν 7 

τῇ τῶν ὁπλιτῶν καὶ τῇ τῶν ἱππέων μόρῳ παρὰ τὴν πόλιν 

τ,τῶν Κορινθίων τὸς ᾿Αμυκλαιόίς τυωρήγεν. ᾿Επεὶ δὲ ἀπεϊ- 
[7 “᾽΄ ἊΝ 7 ἄν δι -“ »" ε ΝῚ 

χον Ὅσον εἰκοσὶν ἡ τριάκοντ σἀθιω τοῦ Σικυῶνος, ὁ μὲν 
΄ ς]ε ἕν “τὴς 7) 3 ς ς 7 δε χ 

πολέμαρχος σὺν τοὺς ὁπλίταις, ὄσιν ὡς ἑξακοσίοις, ἀπήει 
᾽ ΄ ΔΝ Ν “ὶ ὟΣ Ν 

πάλιν ἐπὶ τὸ Λέχμιον" τὸν δὲ ἱππωρμοςὴν ἐκέλευσε σὺν 
-" “ ε ΄ 3 ΄ Ν ᾽ 

τῇ τῶν ἱππέων μόρω, ἐπειδὴ τροπέμψειαν τὸς ᾿Αμυ- 

κλωιέίς, μέχρις ὑπόσεε αὐτοὶ κελεύοιεν, μεταδιώκειν. κρὴ 
ε, ε Ε » ἈΝ Ν 

ὅτι μὲν πολλοὶ ἤσαν ἐν τῇ Κορίνϑῳ καὶ τελτας αἱ κρὴ 

ὁπλῖται, ϑδὲν ἠγνόουν" κατεφρόνεν δὲ, διὼ τὼς ἔρυπροαθεν 
΄ ΕΝ » ο΄. ͵ ε ΕῚ ᾽ 

μηδένω ὧν επιχείρησαι σῷισιν. Οἔ δὶ εκ 

τῶν Κορινθίων τοῦ ἄςξεος, Καλλίως τε ὁ Ἱππονίκου, τῶν 

᾿Αϑηναίων ὁπλιτῶν φρατηγῶν, κ᾿ Ἰφικράτης, τῶν πελτα- 
“φ») “ ΠΝ Ν ᾽ Ν »Ἄ Ἀ 

σῶν ἄρχων, καϑϑορῶντες αὐτὸς, ΚΟΊ οὐ τῶοδλδς Ὄντοῖς, Κφὴ 

ἐρήμους καὶ πελτασῶν καὶ ἱππέων, ἐνόμισαν ἀσφαλὲς 
εἶναι ἐπιϑέοϑαι αὑτὸς τῷ πελταφξικῷ. εἰ μὲν γὸ ποορεύ- ω] αὐϑζῳ πα ηρὰ μ ἀδ ἀν μμννς 7» 
οἶντο τῇ ὁδί, ἀκοντιζομένους ἂν αὑτὸς ἐς τὰ γυμνὰ ἀπόλ- 

λυάϑαν" εἰ δύ ἐπιχειρόϊεν διώκειν, ῥᾳδίως ἂν ἀποφυγᾶν 

ἸΔτσελτωςοίςς τοῖς ἐλαφροτάτοις τὸς ὁπλίτας. γνόντες δὲ 
ταῦτα, ἐξάγουσι. καὶ ὁ μὲν Καλλίας παρέταξε τὲς 

ὁπλίτας, οὐ τυόῤῥω τῆς πόλεως" ὁ δὲ Ἰφικράτης, λαδὼν 

4. 12. τύχας. Ῥοῇ Βῶο οἱόῤεενοι ἰῃ.- 
Τοτῖς ῬιΠκμεἰ πηοτὶ νογῆο δὲ Πεοησὶ, 
[Ρο τύχας ὈΪ8}} ἀοοῖ, Κασιεφρόνων 

εἴς καταφρονητικῶς ζοντο, ϑὶκηϊβοιιο 
γοιθὶ καταφρονδιν ΡΥ ΘΒ εἰζ, αυα πα 
ἀϊοίπνυν ἴῃ ἀτίο, Βαθοίαυς νὶ ΠΔ “ον ΡΗ 
“ομἑ τη τ σοη μη δῆο ῥέεν μᾳβονὶε αὶ ορὲ- 
παϊονα, ἀὐάὰς ναὶ ἰπδηϊίνυβ Γεημὶ 
Ροιεῆ, νοὶ ὅτ, ΟἹ, δα! οκοη, κά Ηοτο- 
ὅοι, ρ. 27. εἰ πἰάς Χεπορῇ, Βγπιροί, 
ἷ, 4, », “(, ΠΧ} 4. 

4, 13. Ἠωης οὐτὰ Τρ} - 

οτὐαῖς νοῖατὶ πλουσοπατὶουαστη ἀποδτῃ 
εχ Ῥῃϊοσῦοτο οὐ Απάτοτιοης ποπιὶ- 
πᾶς Παγροογαιῖίο ἴθ νοῦς ξενικὸν, δὶ 
Ῥμοιίω5 ΔἸ  οΙετὰ Ὠαθεῖ, 

8. 14. τούλεως. Οογπίπυτη. Νάτμα 
τοὐάοαητδηι ὁχ σουηϊταῖα Δι γοδου᾽ι 
ταογᾶπη Ῥοϊοθηατο δ ἀρ ιχτδαϊταν ΤρὨϊ- 
οΥαῖοα, [ηἴγᾶ δ. 17, οἱ ἀσὸ Λεχαΐαν 
ἀἰοὶ νι φηταν πὶ 68 ἈΠ, Ἰοάο.- 
τὰ κὶν, οἷν τατ ἰτα ἢᾶγταῦ, [δὰ πἰ οὶ 
φηδίυτε [Ὁ ΟἸγτηρ, 96. 4. οὐ παι αὶ 
Ροιὰ οοουραίαγῃ ἂῦ οχίυ! 8 Ποομϑο- 
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τὸς τελτωφὰς, ἐπέθετο τῇ μόρῳ. οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι, 
ἐπεὶ ἠκοντίζοντο, τὴ ὁ μέν τις ἐτέτρωτο, ὁ δὲ καὶ ἐπεπ]ώκει, 

τἄτες μὲν ἐκέλευον τὸς ὑπασπιςὰς ἀραμένως ἀποφέρειν 
ἐς Λέόχειον: (ὅτοι καὶ μόνοι τῆς μόρας τῇ ἀληϑείῳ ἐσώ- 
ϑησαν.) ὃ δὲ πολέμαρχος ἐκέλευσε τὰ δέκω ἀφ᾽ ἥθης τ5 

ἐπιδιῶξαι τὼς τροειρημένες. ὡς ἢ ἐδίωκον, ἥρεν τε ὀδένα 
ἐξ ἀκοντίου βολῆς, ὁπλῖται ὄντες πελταςώς" (υὺ γὰρ 

ἀναχωρεῖν “τὼς ἐκέλευε, πεν τὸς ὁπλίτας ὁμξ γίγνε- 

ὅλα, ) ἐπὲ δὲ ἀνεχόραν ἐσπαρμιένοι, ἅτε δώξωνπτες, ὦ ὡς 

τώχους ὅκασος εἶχεν, ἀνωςρέζοντες οἱ σερὶ τὸν Ἰφικρά- 

τήν, οἵ. τ ἐκ τῷ ἐναντίου, πηώλιν ἠκόντιζον, καὶ ἄλλοι, ἐκ 

πλαγίε πωρωϑέοντες, ἐς τὼ γυμνά. καὶ εὐθὺς μὲν ἐπὶ 
τῇ τρώτη διώξει. κατηκόντισαν ἐννέω ἢ δέκω αὐτῶν" ὡς δὲ 

τῶτ᾽ ἐγένετο, ττολὺ ἤδη ϑιρασύτερον ἐπέκειντο. 

κακῶς ἔπαρον, ττώλιν ἐκέλευσεν ὁ πολέμαρχος δὲώκειν 

τὼ τοεντεκοάδεκών ἀφ᾽ ἥξης, ἀνωχωρᾶντες δὲ, ἔτι ταλείονες 
αὐτῶν, ἢ τὸ ταρόαϑεν, ἔπεσον. ἤδη δὲ τῶν βελτίςων ἀπο- 

λωλότων, οἱ ἱππεῖς αὐτὸς τυαρωγίγνοντωι, καὶ σὺν τἕτοις 
αὐτῶν δίωξιν ἐποιήσαντο. ὡς δὲ; ἐνέκλιναν οἱ πσελτας αὴ, 
ἐν τότῳ κακῶς οἱ ἱππ εὶς ἐπέθεντο" οὐ γὰρ, ἕως ἀπέκτει- 

γᾶν τινὸς αὐτῶν, ἐδίωξαν" ἀλλὼ ξὺν τοὺς ἐκδρόμοις ἰσο- 

Ἐπεὶ δὲ 16 

αν μαζὶ. ἴων των. ΜΡ» αἰοων 
ΟἈ}1188 ἐπὶ πὶ Δθεγαῖ δάμυς, 

κατηκόντισαν. Ματῖρο Τδοποῖαν. 

κατηκόντιζον. 
δ, τό. αὐτῶν Σίωξιν. Ματγρο ἵ,. εἴ ὅὲ, 

“{δᾳ δίωξιν. Θυοὰά εαυϊάδπι ρίοθο. 
δρόμοις. 8011, σῶν ὁπ“ λίτων. Νοῦ 

"ἷς ἰπδαπι ΒΟΡ᾿Πτἀγατα, 4υἱ εχ αοὶς 

Ἀπ: μετὰ δέ σινᾶς ἡμέρας σῶν Λακεδαι- 
μονίων μέρος τῆς φ' φιᾷς διήει διὰ τῆς 

Κορινϑίας χώρας" οἷς ᾿Ιφικράτης, καί τι- 
νες σῶν συριμιά χων ἐσιπεσόντες τὸς π'λεί- 
φὰς ἀνξίλον. Ῥοξοα εχρεάϊτίοποπι ἴῃ 
ῬΒΠαΠοϑ Τα) πεῖς. 

ὑπασσιςάς. Τηΐτα ς. 8. 39. παρὰ τῷ 
ὑπασαιςῷ λαξὼν τὴν ἀσπίδα. Οἱ. Ρεπ- 
Ζουίατῃ δα ΖΕ] δηὶ Υ. Η. χὶ, ο. αφαθτα 
Ἰαυάαν!ε Μοσγαβ, 
ἅσοι καί, Ματρο Τμβοποῖαν! καὶ ἧται 

μόνοι, 
8.15. μαδύῖδι. Ματῖρο Ἰμδοποῖαν. 

ἀ 

σὺς ἡαλίτας. Μδῖρο [μβοποὶ. τοῖς 
ὁπλίταις. Οοηίτα νυϊραῖαπι Μοτγὰβ 
ἰωῃτογρυοίατωγ : ἀπιθααᾶπι ταὶ ἰτ6 5 στᾶ- 
Υἱβ τ ἴαγοο ρτορο δἀοῆξηι. Ἀςεξὶς! 

Ῥιοσαττγογαηῖ, ποίδοτη ταρΌ τὶ, εχ- 
οὐγγεγαπί υᾳις εο, ἀὰτὶ Ποῖεπι αἱὶ- 
ας οοοἰάοτϊπξ : εἀ, Γογναῖα εαάθτα 
οὐπὶ ΠΟΡ] 8 Ἰπεὰ, ἰπῖτα ἰάδθτ ἔρϑι!- 
Ἀπ {Ἐπαρεγ ἰρβαςθητογ εἰ τεσςάε- 
Ῥᾶπε δῳυΐϊτοθ, Ηδθεὲ ἐκδρόρες ετίαπα 
ὙΠαογαϊάεβ ἵν. 124. 127. εἰ ΡΟΠὰΣ 
Ομποχῃ. ἷ. 219. {{]. 148. [ὴ (ἐᾳαεπεὶ- 
ΒῺὼ8 καὶ αὖϑις ἰζοτατη, τεγαπιαὰς ἱπίερ- 
Ρτεϊδιασ Μοτγαβ, νἱταπι ταπιοη, δἰ ΐα 
ᾳυοὰ Ἰεξιοη β Γυἱρἰοδία5. 

3) 



«οὗ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒΘ ἨΒΙΓΈΝΙΟ. 

“Ἀ Νν ν᾿ Ὁ ᾿ » Ν ΧΝ ͵Τ΄. 

μέτωποι κρὶ ἐδίωκον, καὶ ἐπέςρεφον. «σοιᾶντες δὲ καὶ πά- 
δ π᾿, δ΄ ΣΝ ΟΕ ΕΨΕΝ ἡ αὐ 

φζοντες τὼ ὅμοιώ τἕτοις καὶ αὖϑις, αὐτοὶ μὲν ἀὲ ἐλώδες 
τε καὶ μαλακώτεροι ἐγίγνοντο, οἱ δὲ ταολέμιοι ϑιρασύτεροί 

ΟΝ Ὁ ͵ δ ὦ Σ »"ὟἪ 

17τε, καὶ ἀεὶ λείους οἱ εγχείρδντες. ᾿Απορᾶντες δὴ συνί- 
δ: Ας οὗ. ͵, ᾽ ΄ “ ἣν 

σώνται ἐπὶ βραχύν τινώ γήλοζον, ἀπέχοντω τῆς μὲν ϑα- 

λάξης ὡς δύο ςάδια, τῷ ὃ. Λεχαΐε ὡς ἕξ ἢ ἐπ]ακαίδεκα. 
᾽ 7 ᾿ 4 ΔΝ, » Ἵ ͵ 3, ͵ὔ ᾽ 7 

αἰαλόμενοι δὲ οἱ ἀπὸ τοῦ Λεχαίε, ἐσξάντες ἐς σλοιάρια, 
΄ -. ΕΣ ΄ Ὡς Ν ’ « ϑιχ ἃ 

παρέπλεον, ἕως ἐγένοντο κωτὼ τὸν γήλοφον. «οἱ δ ἀπο- 

ρδντες ἤδη, ὅτι ἔπαογον μὲν κακῶς καὶ ἀπέθνησκον, τῦοι- 
΄“ δ. ΒᾺ »Δ. Ν ,] ᾽΄ὔ ς« »ν Ν ἈΝ « ᾿ ΣῚ 

ἐν δὲ δὲν ἐδύναντο, τυρὸς δὲ τἕτοις, ὁρῶντες κα τὸς ὁπλί-: 

τάς ἐπιόντας, ἐγκλίνεσι. καὶ οἱ μὲν τίπήεσιν αὐτῶν ἐς 

τὴν ϑάλαξαν, ὀλίγοι δέ τινες μετὰ ἢ ἱππέων ἐς Λέχαιον 

διεσώθησαν. ἐν σάσωις δὲ ταῖς μάχωις καὶ τὴ φυγὴ 
᾽ Ί Ν 7 Ἀ 7 

18 ἀπέϑ᾽ νον περ ταεντήκοντω κοὶ διωκοσίες. 

μὲν ὅτ ως ἐπέπ' αὐλυρνα 

Καὶ ταῦτα 

Ἔκ δὲ τἕτε ὁ ᾿Αγησίλαος τὴν μὲν σφωλῶσαν μόραν 
ἔχων ἀπύει, ἄλλην δὲ κατέλιπεν ἐν τῷ Λεχαίῳ. δὲιϊὼν δὲ 

ἐπ᾽ οἴκε, ὡς μὲν ἐδύνατο ἀψιαίτατα κατήγετο ἐς τὰς 

πόλεις, ὡς δι ἐδύνατο «ρωϊαίτατα ἐζωρμᾶτο. παρὰ. δὲ 
Μαντίνειαν, ἐξ Ὀρχομενξ ὄρ ἀναςὰς, ἔτι σκοτιοῖίος 

παρῆλϑεν. ἕτω χαλεπῶς ἂν ἐθδόκεν οἱ φρατιῶται τοὺς 

19 Μαντινέας, ἐφηδομένες τῷ δυςυχήμαῖϊι, ϑεάσαοϑ αι. Ἔκ 

ἰλάτῆνς τε. Α. 7. Βτ. σαὶ, οπιὶτ- 
τυπί σε, 

ων 1η, ἀσορῶνσις δή, 8:1, Τιεοποῖαν, 

ε΄ ἀσὲὴ τῷ Λιχαΐν, Ἰ)εθεηι εὔδξ ὁσλι. 
ται, αἴ οχ Γσαυσηείθυς δρρατεῖς ἰρίτατ 
Αἰδεηΐθηίε5. οὐπὶ ΟΔ}}}, 405 Γαρτα 
ΑἸ α5 δ, 14. οὐ πόῤῥω τῆς σόλεως οοἱ- 
Ἰοσανεγαι, Αἰ [ποεάεοπηοηὶ! Το ἤδ5- 
πὶ τεπερπηῖ, υἱ σοπῆκι οχ δ. 11, 
ἐρίτον οἱ ἀσὸ τοῦ Λεχαίου, νἱχ ροιὰ- 
ἐτυηῖ εὔὲ ἱπ Τδοῦρο, Γεὰ πὰ 1, Ομ ο- 
υὑσἱ, ἢ αετυηῖ Αἰ εηΐ σης! ἀὸ τ δογυ τα 
{οοί!, Οπιπίπο δεῖ! πὶ πος Οοτπι ἢ - 
δόουπὶ οδίουγαν! ποῦ πιοάο Χεηο- 
Ῥμοπεὶφ ἱρῆων οταιίο, ρᾶυϊο περ! οπ- 

τίογ εἴ σοποῖία πὶ πλ8, [δὰ οἵ Ἰοσογαπὶ 
ἤτωυς ἱρπογαητῖα, ααδτ οαυϊάοπὶ ΡΙῸ- 
Βιοτὶ ποῦ γα οῖοο, 

τοί αασιν, Ματρο [δοποὶ. ἐμαία,ου- 
σιν, 

δ. 18, σκογιαῖος. [ἃ Α, }. Βτ. 
Οὐαὶ], σχοταῖος 81, οἱ ΡΙαταγομ 5. Α- 
Βεῇ], σἂρ, 22. Αἴᾳας Πᾶπὸ ρμοϊετίο- 
τόση ἰουγηδπὶ αῦεῖ ΧΕΠΟρΡῃοη Απᾶ- 
Ὀαΐ, ᾿ἰ, 30, 

ϑιάσασϑαι.." Μοτὰβ ϑιεάσισθαι 1ς- 
ξεπάσπι [αὐ ρὶσαθαῖαγ, 5εὰ δου 
οαπὶ ἄν ΠὈὶ Ἰυπέϊο νἱπὶ παθες [αζατὶ 
τοπιροτΐβ, 

8. 19, ἐκ σύτν δέ, Τὰ Μοτγὰνς ἰοτὶ» 
Ρἤτ ῥτὸ σι, 

. 



Τ1ΒΕΒ ΙΨ. ΟΑΡ, ΥἹ. 209 

τούτου δὲ μάλα καὶ τἄλλω: ἐπετύγχω γεν ᾿Ιφικράτης. 

κωϑεςηκότων γὰρ φρερῶν ἐν Σιδῶντι μὲν καὶ Κρομυμυῶνι 
««.ἃ 7 " ( ᾽ “ ΑἹ ΄ςἧ ,ὔ »“ 2 Ὕ, Ν 

ὑπὸ Πραξίτε, ὅτε ἐκεῖνος εἷλε τὼ τέιχη ταῦτω, ἐν Οἰνόῃ δὲ 

ὑπὸ ᾿Αγησιλώξ, ὅτε περ τὸ Πέάρακον ἑάλω, τάνϑ᾽ εἷλε 
ἐᾷ Ὦ 7 ᾧψ ΄ Ψ ᾽ ΄ - 

ταῦτα τὼ χωρίω. τὸ μέντοι Λέχρωον ἐφρέρεν οἱ Λακεδα-- 

μόνιοι κφὴ οἱ ζύμμαχροι. οἱ φυγάδες δὲ τῶν Κορινθίων, 
δ κέτι πεζὴ παριόντες ἐν Σικυῶνος, διὼ τὴν τῆς μόρας 

δυςυχίαν, ἀλλὰ παραπλέοντες, καὶ. ἐντεῦϑεν ὁρμώμενοι, 

πράγματα εἶχόν τε »κα παρεῖχον τοῖς ἐν τῷ ἄςει. 

ν᾿ ΚΕΦ. ς΄. 

ΜΕΤΑ δὲ τοῦτο οἱ ᾿Αχακοὶ, ἔχοντες Κωλυδῶνα, ἣ τὸ ΟἹ. 97. ἃ. 

πωλαιὼν Αἰτωλίας ἥν, "ὸ πολίτας πεποιημένοι τὸς Καλυ- 

δωνίους, φρερέϊν ἠναγκάζοντο ἐν αὐτῆ. οἱ γὰρ ̓ Ακαρνᾶνες 
ἐπεςράτευον, "ἃ τῶν ᾿Αϑηναίων τε καὶ Βοιωτῶν ξυμπαρῆ- 

σάν τινες αὐτοῖς, διὼ τὸ ξυμμώχες εἶναι. πιεζόμενοι οὖν 

ὑπ᾿ αὐτῶν οἱ ᾿Αχωμοὶ, πρέσζεις πέμπουσιν ἐς τὴν Λακε- 

δοάμονα" οἱ δὲ ἐλϑόντες ἔλεγον, ὅτι οὐ δίκαια πάσγοιεν 
ὑπὸ τῶν Λακεδαιμονίων. Ἡμες γὰρ, ἔφασαν, ὑμῖν, ὦ2 
ἄνδρες, ὅπως ἂν ὑμές παραγγέδλητε, φρατευόμεϑω, καὶ 

Σιδῶνσι. Τὰ τϑέϊε Βτ. σαῆαὶ). [δοη- 
οἰανίαπα Γεοαπάα ρτὸ Σινδᾶνσι, 

ἐνφεῦϑεν. ΑἸ {ἘΠΊΡΕΙ εχ ϑ᾽σγοηα 
τηδτ ἰπ|ο τ ποτὸ τγαηΐ γε, ἀη ροῖ8 
εχ [δοῦδο οὐπὶ Τιἀσεάφογγ 115" ΟΦ - 
τεγὰπιὶ ΡοΙ͂ πεοο Τρῃιογαῖεπι ΟογητὩ]] 
ἀἰϊπλγαηῖ, αὐ Νοῖςξι ΟὈΪΕΙ ἡατταῖ 
ἐπῆγα ὙΠ]. 34. ΄αδτι ἰοσυτ ἤθ 0 ἴῃ οτ- 
ἀϊπεῦι τε ἤδγ. Ναγγαῖ, Γρῃϊογαΐθηι 
οὐπὶ ρεϊ τα 5 ἴῃ ΟΕ ΠὈποίω πη τη τα 
τυ εξ : οἱ δὲ τυλῶφοι αὐσῶν ἦσαν ὧν ἐν 
Κορίνϑῳ ἦρξεν ἰπὰ γὰρ οἱ ᾿Αργεῖοι σὴν 

ἐνϑϑον "Αργος ἐπεποίηντο, ὀδὲν ἔφασαν 
«ὐτῶν δεῖσϑαι. καὶ γὰρ ἀπεχεόνει σινὰς 
σῶν ἀργολιζόντων. καὶ ὕτως ἀπελθὼν 
᾿Αϑήναζε οἴκω ἐτύγχανεν ὦν, Ὧς αδίτα 
ΤρΡὨΏϊογα εἰ πλαϊτο τηδιατῖιβ, δ ττι ΡαΓ 
εταῖ, πατγαὶ Ὠϊοάοσγας χὶν. 92. τούτων 
τιραχϑέντων μετὰ τῶν ὅπλων σ'ανδημεὶ 
φρατεύσαντις (Ατρὶν!) ἐς Κόρινθον, τήν 

φε ἀκρόπολιν κατελάξοντο καὶ σὴν πόλ;» 
ἐξιδιοποιησάμενοι σὴν Κορινϑίων χώραν 
᾿Αργείαν ἐποίησαν. ἰπεδάλετο δὲ καὶ Ἰφι- 
κράτης ὃ ᾿Αϑηναῖος καταλαξίέσϑαι φὴν 
χώραν ἐπιτηδείαν ἦσαν ἐξς τὴν τῆς Ἕλ- 
λάδος ἡγεμονίαν' τοῦ δὲ δήμον κωλύσαν- 
φορ, τος μὶν ἀπίϑετο σὴν ἀρχὴν, οἱ δὲ 
᾿Αϑηναῖοι Χαβρίαν ἀντ᾽ αὐτῷ φρατηγὸν 
ἐὶς φὴν Κόρινθον ἰξέπσεμε ψαν, Ηδς ᾿Π|ς 
(Ὁ ΟἸγταρίαάς οὔ. 4. 

δ. σ,ν Αἰσωλία, Ἰιδοηοῖ. ἐσηεάσδας 
Αἰτωλίας, Ψυϊραίαπη ἀείεπάϊς Μοτγαβ. 

σὴν Λαχεδαίμκονα. Ατιϊοαϊαπι πορὶς- 
χῖς ᾿βοηο].. 

δ. 2. παραγγίλλησε. Ηος ροίαϊς 
Μοτιβ ρῖο νυϊραΐο πταραγγέλητε. 
Ῥτϑοίογοα ραᾷι]ο δηΐϊεα ὁποῖ ἄν Ἰερεη- 
ἄμηι οεηίεο. 

φρατευόμεϑα. Ἦσοο εχ Α.1. Βγ, Οαῇ, 
τουοοᾶνὶς Μοτγωβ ΡΓῸ συσρασενόμεϑα, 
Ρ 
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ἐπόμεϑα, ὅπε ἂν ἡγησλε" ὑμέϊς δὲ, πολιορκε μένων ἡμῶν 

᾿ὑπὸ ᾿Ακαρνάνων κοὴ τῶν ξυμμάχων αὐτοῖς, ᾿Αϑηναίων "Ὁ 

Βοιωτῶν, ὡδεμίαν ἐπιμέλειων ποιξίαϑε. οὐκ ἂν ὃν δυναί- 

μεϑα ἡμέϊς, τότων ὅτω γιγνομένων, ἀντέχειν" ἀδλ ἢ 

ἐάσαντες τὸν ἐν Πελοποννήσῳ πόλεμον, διωξάντες πολε-᾿ 

᾿μήσομεν ᾿Ακαρνᾶσί τε καὶ τὸς ξυμμάχοις αὐτῶν, ἢ εἰρήνην 
5 ποιησόμεθα, ὁποίαν τινὰ δυνώμεθα. Ταῦτα δὲ ἔλεγον, 
ὑπαπειλᾶντες τὸς Λακεδαιμονίοις ἀπωαλλωγήσεαθαι τῆς 
ξυμμαχίας, εἰ μὴ αὐτὸϊς ἀντεπικϑρήσασι. τὅτων δὲ λε- 

γομένων, ἔδοξε τὸὺς ἐφόροις ν»ἃ τὴ ἐκκλησίω, ἀναγκαῖον 
εἶναι ςρατεύεοϑ αἱ μετὼ τῶν ᾿Αχιριῶν ἐπὶ τὸς ᾿Ακαρνῶᾶνας. 

καὶ ἐκπέμπεσι τὸν ᾿Αγησίλαον, δύο μόρας ἔχοντω, κα τῶν 

ξυμμάχων τὸ μέρος. οἱ μέντοι ᾿Αχαμοὶ πανδημεὶ ξυνεφρα- 

4τεύοντο. Ἐπεὶ δὲ διέδη ὁ ᾿Αγησίλαος, πάντες μὲν οἱ ἐκ 
τῶν ἀγρῶν ᾿Ακαρνῶνες ἔφυγον ἐς τὼ ἄφη, πάντα δὲ τὰ 
βοσκήματα ἀπεχώρησε πόῤῥω, ὅπως μὴ ἁλίσκηται ὑπὸ 

τῷ φρατεύματος. ὃ δι᾽ ̓ Αγησίλαος, ἐπειδὴ ἐγένετο ἐν τόϊς 

ὁρίοις τῆς πολεμίας, πέμψας ἐς Στρατὸν παρὼ τὸ κοινὸν 

τῶν ᾿Ακαρνάνων, εἶπεν, ὡς, εἰ μὴ, τταυσάμενοι τῆς τρὸς 

Βοιωτὲς καὶ ̓ Αϑηναίες ξυμμαχίας, ἑωυτὸς κοὴὶ τὸς ξυμ-: 
μάχες αἱρήσονται, δηώσοι πᾶσαν τὴν γὴν αὐτῶν ἐφεξῆς, 

5 Καὶ παρωλέμψοι ἀδέν. ᾿Ἐπεὶ δὲ οὐκ ἐπέίϑοντο, ὅτως 

ἐποίοι' καὶ κόπων ξυνεχῶς τὴν χώραν, οὐ ταροήξι ταλέον 

τῆς ἡμέρως [ἢ δέκα) ἢ δώδεκα φαδίων. Οἱ μὲν οὖν 

ἡγῆσϑι. Δ.1, Βτ, Οπ, ἡγᾶσθιε, 
διαθάντις. Μαρο Ἰμεοηοῖαν, αἀάϊε 

ψάντις,᾿ 
ὁσοίαν τινά, ἴῃ 9, Ἰιδοποῖ, οὐδ ὁσοΐ. 

κν ἄν, ϑεὰ ἰη Ο᾽ τοποπιίοο Νοῖετ χὶϊ, 
(. ὁποίας τινὸξ ὄν ἱσισήμηε. 

4... γοῖς ἐφόροις, 81, οἵ Ἰμεοποῖαν, 
"φοῖς τ΄ ἐφόροις, 

ἡ, 4. ἀγρῶν, ΗΝ ΔΙ Αοᾶγηπηος 
ἰη ρΡατγνὶα εἰ θέης τηυηἰ εν. ἃ παίυγα 
χορίοιε αἰ ροτγίου, πο ἱπ αὐοδα ΡΊ τοῦ 
εοἰϊδἔς δηῖο Οὐὔαπάγαπι, τηοηςΐ 1[)10- 

ἄοταβ χίχ. Ρ. 370. 
τυαρὰ τὸ κοινόν, ΜᾶτρΟ 1ιδοποϊαν!ϊ 

πρός, ϑιγάζαγα ἔα ΠΠὉ τα χί πιὰ πὶ Ασατ- 
πδηΐδα ορρίάαπη, τοπαῖαγ ΤἼυσγάϊάες 
Τἶθτο ἰἰ, Οὐποϊπαπι ρορὶὶ ἰδὲ θα δ, 
ΤΌ108 πιοποὲ Χοπορῆοη, ΟἿ, Ῥα] ποτὶ 
Οτροοία απτίααα Ρ. 185, 

δ, 5. κό ῬΟΙνδΟθ 5. ἢΐν 1. 10, 
ἐκέλευσεν κ ῥιᾷ ὃν ἀνασασᾷν τὰ δίνδρα, 
ὧν δίκα). Αὐΐὰπε Πυθς δΔῸ ΔΑ, ). Βτ. 
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᾿Ακαρνᾶνες, ἡγράββϑο ἀσφαλὲς εἶναι διὰ τὴν βραϑυτῆτα 
τοῦ ἡ φρατεύματος, τά τε βοσκήματα κατεδίδαζον ἐκ τῶν 

ὁρῶν, καὶ τῆς χώρας τὰ πλέϊςα εἰργάζοντο, ᾿Ἐπειδὴ δὲδ 

ἐδόκον τῷ ̓ Αγησιλάῳ τυάνυ ἤδη ϑαῤῥέϊν, ἡμέρῳ τέμπη ἤ 

ἕκτη καὶ δεκάτη, ἀφ᾽ ἧς εἰσέξαλε, ϑυσάμενος πρωὶ, διε-- 

πορεύϑη πρὸ δείλης ἑξήκοντα καὶ ἑκατὸν ςάδια ἐπὶ τὴν 

λίμνην, περὶ ἣν τὰ βοσκήματα τῶν ᾿Ακαρνάνων ογεδὸν 

σάντω ἥν, κοὶ ἔλαδε σπαμπληϑῆ "ἡ βεκόλιω, Κοὴ ἱππο- Δ... 9 

Φόρξιω, καὶ ἄλλω παντοδαπὰ βοσκήματα, καὶ ἀνδρά-- 

ποδὼ πολλά. λαζξὼν δὲ, κα μένας αὐτὸ τὴν ἐπιξσαν ἡμέ- 

βάν, διεπώλει τὰ αἰχμάλωτα. Τῶν μέντοι ̓ Ακαρνάνωνγ7 

πολλοὶ πελτάς᾿αὶ ἥλιον, κϑὴ, πρὸς τῷ ὄρει σκηνξντος τοῦ 

᾿Αγησιλάου, βάλλοντες καὶ κ, οφ ϑδοῶννες ἔπαογον μὲν ὀδὲν, 

κατεξίδασαν δὲ ἐς τὸ ὁμαλὲν τὸ φρατόπεδον ἀπὸ τῆς 
᾿ἀκρωνυχίας τοῦ ὄρες, καίπερ ἤδη περὶ δεῖπνον ταρα- 
σκευαζόμενον. ἐς δὲ τὴν νύκτα οἱ μὲν ᾿Ακαρνᾶνες ἀπ- 

ἤλϑον, οἱ ἢ φρατιῶται φυλακὰς καταςφησάμενοι ἐκάϑευ- 

8. 6. τορὸ δείλης. Ῥοϊγαιπυϑ : ὁ δὲ 
Ἣ ςάδια ὀλίγῳ μέρει τῆς νυχτὸς διαδρα- 

μὼν, ἀρχομένης ἕω καταλαξὼν ἐν τῷ 
πεδίῳ σὸς ᾿Ακαρνᾶνας. Ψιάςιατγ ἰρίτωτ 
Ῥοϊγδοηυ8, ἢ 15 ἢ. 1. ἐχοετρῆι, πρὸ δεί-. 
λης Ομ αηχ δ οὐπὶ ϑυσάρεενος εἴ πο- 
“δῖα ἰζον ἕαξεατα ἔα νοϊαϊε ἰητε Πρ. 

σὴν λίμνην. Ψιάδιυγ ΑΡΕῆ], πανί θι8 
τγϑηνοχ δ σορίαβ 88. [ᾶςο 8. 14. 
παστὰς Νοῖοσγ, τε! δ απ μεάεῆτ 
ἐξίπεγς ΡῈ ΖΕ το δπι ; εἰ ραυΐο Ροῖ 
δἀάϊτ : σὸν ἐκ Καλυδῶνος ἔχσ'λεν ἐς Τε- 
λοσόννησον. νο] "ἴδ ἰσίταγ οχ Οαϊγάο- 
τς ᾿τἴπεγα πηι το ρὲ ΑςΠεϊοὶ οὔϊα 
Τα θνδξξατα ἴπ τῆδτα τεάϊτε, (δὰ ποῖ 
Ροζυ ε. ὕπάς Ασατγπαπίδαι ἰηναίε- 
αἰς, εἰ ᾳφαουΐᾳας. ρΓΟΡΤΟΗ 5. ἔμοτῖς Α- 
ξεῦ]αυβ, πυίᾳυατπη ἀπηοίαἴαπη τερε- 
τῖο : δῖπο Ἰοοὶ οὈίοαττα5. ϑεὰ ἢ οὰπὶ 
Ῥαϊπιετῖο ἴῃ Οτεθοῖα ἀπιίψαδ Ρ. 396. 
᾿ὶς εἰ ἰηῖτα 8. 8. Λιρονοοῖαν [ΟΥΙ ρ οΓ]8, 
ΤΑΊτε τὰ τορίοποπι 11 πῈ ἰητογρτθίοτῖβ, 
ἴῃ αὰὰ ραρὰβ Τἰπληδεα δά ᾿ἰτὰ5 ἀθχ- 
ἔτατα ἤπ5 Αὐηθτδοῖ! ε τορίοπα διγαιὶ 
ἢταβ εγαῖ, οαἱ ἱτηγαϊπεθαϊ τλοπ5 ΤῊΥ- 
ἅπι08, ΟὈΪΟὨ τ τς Ρδγίετη. δ] δηι 

αἰ ρου! Πλπι Ρραϊεβ. 86, ἀσπὶ ἱβπογᾶς- 
τ}115, αηάς ῥτοίεξζυβ Αρεῆ]δυβ Ασᾶγ- 
πᾶπ658 ἔμογὶς δάἀοτία5, ἰῃ τες Ὀτὶ5 σαῖς 
οδπγι8, 

8. 7. σφενδονῶνσες. Α. 1. Βτ, Οαῇ, 
σφινδονιῶντες, 

[ᾧῬτο ἔπασχον μὲν ἀδὲν, σοπ)εξδεατα 
Καρρεπὶῖϊ, ἔπρα«Ἶον μὲν ἀδὲν, αὰ (ξηϊεη- 
ταπὶ φαϊάδπι ἰοοὶ πο πηδὶᾶ εἢ, εἰἢ 
επησηἀαπάϊ ταῖϊοπεβ πὰπο ἴσπογο. Αξ 
[οσίδπ Χεποόρῆοη (οτρῆϊς, ἔφλαπῆον 
μὲν ἀδέν. Ρ. Α. ο βως. 

καωτεξίξασαν. ὈρενΩν Ἀρξεπίαυπι 
εχ οδῆεϊβ, [Ὁ ἱρίο τηοηῖς ροῆεῖς, 6- 
Βτεάϊ εἰ ἴῃ ρδπυτῃ ἀείοεπάετε, Ηἰς 
ψειθογατῃ (εη5 ἀρετίυβ εν, ΑΡετγα- 
νἱς τἀτθη ἃὉ εὸ Μοσγυβ, εἴ τηδ]ς σοπι- 
Ῥᾶγανῖς Ἰοσὰ πὶ ΡοΪγατηΐ, Μαρὶ5 ετίαπι 
Θθοτγανῖς Καρρεη, φυὶ ἔπραττον ἀδὲν 
Ἰεξεγε ἦαθεθδι. 

ὁμαλόν. Ματρο ἵμβξοποὶ. ὁμαλές. 6- 
ἴποερβ λυηι. ΒΓ. σα. ςρώτευμα, ϑοῖα 
ΑἸά, Παθεὶ φραφόσπεδον. 

τυαρασκεναζόμενον. Ἐτηεηἀαδτοηοπι 
Ἱξοποῖ. ρτὸ τγαρωσκεναζομένα τερορὶς 
εἴϊατα Μοσγυβ. 
ΡΆ 
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8δὸν. Τῇ δὲ ὑςεραία ἀπῆγεν ὁ ̓ Αγησίλαος τὸ ςράτευμώ. 
κρὴ ἦν μὲν ἡ ἔξοδος ἐκ τῷ περὶ τὴν λίμνην λειμῶνός τε καὶ 

τοεδίε ςενὴ, διὼ τὼ κύκλῳ περιέχοντα ὅρη" κατωλαζόντες 
»- ς 9 “Ξ διω 

δὲ οἱ ᾿Ακαρνᾶνες, ἐκ τῶν ὑπερδεξίων ἔξαλλόν τε καὶ ἡκόν- 
Ἦν να ,͵ὔ μ Ν 7 “ 5.» τιζον, καὶ ὑποκαταδαίνοντες ἐς τὰ κράσπεδα τῶν ὀρῶν, 

προσέκειντο, καὶ πράγματα παρέϊχον, ὥςξε ὠκέτι ἐδύνατο 
Ν 7 ͵7 ΕῚ ͵ὕ ΔΊ ὋΝ »»Ἣ ᾽ οτὸ ςράτευμω πορεύεαγαι. ᾿Επιδιώκοντες ὃ ἀπὸ τῆς ᾧά- 

« «ε -»" Ὧν ς« ε “ Ν ᾽ ὸκ 

λώγίος δΐ τε ὁπλίτωι καὶ οἱ ἱππές τοὺς ἐπιτιϑεμένες, 
ὁδὲν ἔδλαπΊον" ταχὸὼ γὰρ ἤσαν, ὁπότε ἀποχωρόϊεν, τρὸς 

τοῖς ἰογυροὶς οἱ ᾿Ακαρνᾶνες. χωλεπὸν δὲ ἡγησάμενος ὁ 
᾿Αγησίλαος, διῷ τοῦ φενοπόρα ἐξελϑὲν ταῦτα ττάοροντας, 
ἔγνω διώκειν τοὺς ἐκ τῶν εὐωνύμων προσκειμένους, μάλα 

Ν " 3 ͵΄ Ν 3 “ ΝΜ Ἀ 

πολλὲς ὄντας εὐδατώτερον Ὑὼρ ἥν τοῦτο τὸ ὄρος "κα 

ιοτῶις χαὶ Ἱπποῖς. 

ὁπλί- 

Καὶ ἐν ᾧ μὲν ἐσφαγιώζξετο, μάλα 
“ ͵ Ν ᾽ ὔ εν “ Ὰς 

κατέχον βάλλοντες καὶ ἀκοντίζοντες οἱ ᾿Ακαρνᾶνες, Κρφὴ 
᾽ 3 Ν, 7 Ν 9. ἢ ᾽ Ν Ἁ [οὶ ἐγγὺς προσιόντες πολλοὺς ἐτίτρωσκον. ἐπὲ δὲ 
ρήγίειλεν, ἔϑει μὲν ἐκ τῶν ὁπλιτῶν τὼ πεντεκαίδεκω 

γὐφ' ἥ ἥζης, ἤλαυνον δὲ οἱ ἱππεῖς, αὐτὸς δὲ ξὺν τὸις ἄλλοις 

11 Ἰκολόϑει. Οἱ μὲν ὃν ὑποκαταβεβηχέτες τῶν ᾿Ακαρνάνων 

κρὸὴ ἀκροξολιζόμενοι ταχὺ ἐνέκλιναν, ᾿ ἀπέθνησκον φεύ- 

γοντες πρὸς τὸ ἄναντες" ἐπὶ μέντοι τοῦ ἀκροτάτε οἱ ὁπλί- 

τῶι ἦσαν τῶν ᾿Ακαρνάνων παρατεταγμένοι, κφὴ τῶν πελ- 
“ κ Ν Ν ᾿ “Ἤ ᾽ ΄ Ν ͵ "ν 

τάφων τὸ πολυ, ΚΦ ἐνταῦθα ἐπέμενον, Ὁ, τῷ τὲ αϑλω 
΄ ᾽»κ.7 Ν »“ ͵7ὕ ᾽ 7 ε , 

βέλη ἠφίεσαν, κα τὸς δόρασιν ἐξακοντίζοντες ἱππέας τε 

κατέτρωσαν, καὴ ἵππὸς τινὰς ἀπέκτειναν. ἐπεὶ μέντοι 

μικρξ ἔδεον ἤδὴ ἐν χερσὶ τῶν Λακεδαιμονίων ὁπλιτῶν εἶναι, 

δ, 8, ἴξαλλον, Δ, }, Βτ, Οαῆαῖ, ὅδηῖς, ῬΙυϊατοῦ, Αταιϊὶ ο, 29, κασιῖχε 
ἤξαλον, ἴῃ Αρεῆίδλο ἰΐ, 20, τὰ ὑσερ- 
"Ὁ δ" σὰ ὑσὶρ κιφαλῆς αὐτῶν, 

γὰρ ἦσαν, Νοϊκαίυτη ἔεσαν 
εἶς ρώδινν Μοχ9, 

τγάσχονται, ΜαΙρο ἴδοποῖαν, πά- 
όχοντα, 

4, τὸ, κατῶχον, ἴηδαθαηΐ, υὑτέε- 

διώκων. ΟΥγτορ, ἰ, 4. 22. καὶ ἰσχυρὰν 
σὴν φυγὴν τοῖς πολιμίοις ἰσχυρῶς και- 
ἔχων ἱποίοι. 

[οὐκ] ἐγγύς. Οπιιίαης ἀκ 8ὲ, ἴις- 
εῤρτη εἔϊς ρυτο, [σἰτὰχ Μόοχι9 ἴα» 
οἰαῆι, 

᾿ 

2 Ἂν. 
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3 3 " ΓΟ, “ῳ,Φ 42 
ἐνέκλιναν, α ἀπέϑανον αὐτῶν ἐν ἐκένη τῇ ἡμέρῳ περὶ 

« ᾿ς «» ,, τριωκοσίες, Τότων ὃ) γενομένων, ὁ ᾿Αγησίλαος τῤόπαιον 12 
2.ϑ ) 3 “ Ἥ Ἂ Ν ΄ 

ἐσήσατο. κοὶ τὸ ἀπὸ τἄτε, περιϊὼν κατὰ τὴν χώραν, 

ἔχοπῆε "κα ἔκωε. τορὸς ἐνίας δὲ τῶν τπτόλεων κα τροσέξαλεν, 
ΦφίξνΝ, ΙΥ , »“"Ἥἢ 3 ΄ὔ ς ᾽ Ν φι ΚΖ ᾽ δ ͵ 

ὑπὸ τῶν ᾿Αχαιῶν ἀναγκαζόμενος" ἃ μὴν εἷλέ γε ἐδεμίαν. 
« 3 » » » ͵ 

ἡνίκα δὲ ἤδη ἐπεγίγνετο τὸ μετόπωρον, ἀπῆρε ἐκ τῆς χώ- 
ρῶς. Οἱ δὲ ᾿Αχακοὶ ττεποιηκέναι τε ἐδὲν ἐνόμιζον αὐτὸν, 18 

ὅτι τοῦλιν ὁδεμίαν τοροσειλήφει, ὅτε ἑκᾶσαν ὅτε ἄκουσαν, 
ἐδέοντό τε, εἰ μηδὲν ἄγλο, ἀλλὰ τοσξτόν γε χρόνον κατα- 
μεῖναι αὑτὸν, ἕως ἂν τὸν σπορητὸν διωκωλύση τοὺς ̓ Ακαρ- 
νῶσιν. ὁ δὲ ἀπεκρίνατο, ὅτι τὼ ἐναντία λέγοιεν τοῦ ξυμ- 
φέροντος. ἐγὼ μὲν γὰρ, ἔφη, φρατεύομαι πάλιν δεῦρο ἐς 
.- Ν ΄ ι ΔΨ ὃ- Γ. ͵7 ΄ τὸ ἐπιὸν Θέρος" ὅτοι δὲ, ὅσῳ ἂν πλείω σπείρωσι, τοσότῳ 
μᾶλλον τῆς εἰρήνης ἐπιϑυμήσεσι. 

ἀπήει ττεζὴ δὶ Αἰτωλίας τοιαύτας ὁδὼς, ὡς ἔτε πολλὲὶ, 

ὅτε ὀλίγοι δύνωιντ᾽ ἂν ἀκόντων Αἰτωλῶν τορεύεοϑ αι ἐκέξ- 

γον μέντοι εἴασαν διελϑ εἶν᾽ ἤλπιζον γὰρ, Ναύπακτον αὑ-- 

τὸς ξυμπράξειν ὡς ἀπολαξεῖν. ἐπεὶ δὲ, ἐγένετο 
Ῥίον, ταύτη διαξὰς, οἴκωδε ἀπηλϑε' κατὰ Ὑ 

Ν ᾽ 

τον ἐκ 

-ς ἈΣ 

τῶν τὸ 

Ταῦτα δὲ εἰπὼν, 14 

Ι 

Καλυδῶνος ἔκπιλεν ἐς Πελοπόννησον οἱ ᾿Αϑηναῖοι ἐκώλυον 
τριήρεσιν, ὁρμώμενοι ἐξ Οἰνιωδῶν, 

8. 13, τοεποιηκέναι σε. ΜΙΠῚ ποίοϊο 
αυϊά ΠίυϊοΙ Πᾶθετα νἱάδιγ Ποὺ σε 
ουπὶ Τεασεηῖς ρος ἐδέοντο, Τλεΐποορ5 
Μάατῖγρο [ξοποῖαᾶν. ἀ μήτι. 

τὸ ἐπιὸν ϑέρος. ῬΙυϊάτοΠυ5. Ἀροῖ. 22. 
εἰς ὥρας. Ιάετα Ατιϊοὶ ἀϊσαπι εἰς νέωτα, 
Οείογαπι ΠᾶΠΟ ΠΑΥγατΙΟἢ ἶβ ρατίε τη 6Χχ- 
σεγρῆς Ῥοϊγϑεπι ἰϊ. 1.1. 

8. 14. Ναύπακτον. Ἐδπὶ τππ} Α- 
οἤδὶ ἰεηυπἔἶαε ν᾽ ἀεπίαγ οατὰ σα] γάοπε 
εἰ 4115. Ηἰπο Ἐρατηϊποηάδβ, οὐπὶ ἴῃ 
Ἀσῆφοοβ ἀυχὶ δε Ἔχογοϊταπι, Δύμην καὶ 
Ναύπακτον καὶ Καλυδῶνα φρερωμένην ὑπ᾽ 
᾿Αχαιῶν ἠλευϑέρωσεν, ἀαξῖοτα Ὠϊοάοτο 
Χν. 75. Τ0Ὁ ΟἸγτΏρ. 103. 2. 

Ῥίον, Ῥτοπιοπίοπ τα βεπηϊπαπι, ἃ- 
ἐσυσηαὰς δὶ ορροῆειπι; αυοὰ ἴῃ 2Ὲ- 
ἐο!α εἴ, ἀϊοὶ (ο]ες Απτττῃϊατη, αἰτο- 

τὰασι Ῥεϊοροηπεῆδουπι. Ἐτείαπι ἰπ- 
τετροῆτυτη Οτδθοίατη εἰ Ῥεϊοροηπε- 
απ αἀἰν!άϊε, 

κατὰ γὰρ «τόν, Ἰίᾳ τεξὶς Α. 1. Βτ, 
Οδῆλι. φυοά οπαῖῆὲ δηποίατε Μοτγὰβ», 
αυϊ Ιεξτϊοηετη σὰ γὰρ τὸν τεσερὶς νἱεὶ- 
οἴατα. ἴῃ πηατρίηθ ἵν. εἢ καὶ γὰρ σόν. 
1π Γεοποϊανίαπα ροβγεηᾶ τεξϊυτη εξ 
καφσά. Μαῖε δῆ. ἀεΐποερ5 ἐν Καλυ- 
δῶνος. 

[Κατά «ι κωλύειν. Ἠδηπςο οοπῆτα- 
ξοποτα ποπάσπι ηονὶ. Ῥυριι έτη, 
καὶ γὰρ τόν. ῬΔΌΪΪΟ ροΐξ ἀξ νοῦ. περι- 
φρατοπεδευσάμενοι γε] ]ε πὶ οαυθατη δά- 
ἀἰα1Ἐ5 πιαΐϊαπάϊ. Τ᾿. 4. Π’οἴβως.} 

Οἰνιαδῶν, [π ῬΙαἰάτοἢὶ Ῥετίοὶε, οᾶρ. 
19. ἀε Ἀοδγηδηΐα : χαὶ κατέκλεισεν 
Οἰνεάδας ἐς τὸ σξίχος, Οἱ ἰερεηάππ 
Ε3 
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; ̓ 

ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙῚΒ ΒΕΙΕΝΙΟ. 

ΚΈΨ ΧΟ 

ΠΑΡΕΛΘΌΝΤΟΣ δὲ τῶ χειμῶνος, ὥσπερ ὑπέβετο 
τοὶς ᾿Αχρειοῖς, εὐθὺς 

ἀμυ μμϑοώνυν 

ἀρχομένα τϑ ἦρος σπώλιν Φρερὰν 

 ἔζωνεν ἐπὶ τὸς ᾿ἀκαράνας. οἱ δὲ αἰσθόμενοι, κρὴ “μέν 

σαντες, διὰ, τὸ ἐν μεσογείῳ σφισι τὰς πόλεις εἶναι, ὁμοίως 

ἂν τολιορκξεϑ᾽αἱ ὑ ὑπὸ τῶν τὸν σῖτον φ ϑειρόντων, ὥσπερ εἰ 

τεριςρατοπεδευσώμενοι τολιορκάῖγτρ, ἔπεμψαν τρέσξεις, 

ἐς τὴν Λακεδαίμονα, καὶ εἰρήνην μὲν πρὸς τὸς ᾿Αχεμοὺς,, 
ξυμμαχίαν δὲ πρὸς τὸς Λακεδαιμοωΐες ἐ ἐποιήσαντο. Κοὴ 
τῷ μὲν περὶ. ̓Ακαρνᾶγᾳς ὅτω διεπέπρακτο. 

Ἔκ δὲ τότε τοῖς Λακεδαιμονίοις τὶ τὸ μὲν ἐπ᾽ ̓ Αϑηναίες 

ἢ Βοιωτὸς σρατεύειν οὐκ ἐδόκει ἀσφαλὲς εἶναι, ὄπιαϑεν 

καταλιπόντας ὅμορον τῇ Λωκεδαίμονι πολεμίαν ὅτω κρὴ 

μεγάλην τὴν τῶν ᾿Αργείων τσόλιν" εἰς δὲ τὸ ἼΑργος ᾧρου- 

ρὰν φαίνεσιν. ὁ δὲ ̓ Αγησίπολις, ἐπεὶ ἔγνω, ὅτι εἴη αὐτῷ 

Οἰνιάδας. (ππίαάε5, ἰηϊ πῖσοβ Ασαγηᾶ- 
πἰθα8, τησπιοταὶ ὙΠαυογάϊάε5 ἰϊ. Τὰ 
ἤποπι, υὐδὶ ϑοοὶ α ζ65. 0 το ροτο 
διά! δ αἷς Ὀταραπιςῆοπ, [ἢ ῬΟΙΎΌΙΙ 
ἦν, 65. Οἰνιάγαι ᾿Αχαιοὶ το 5. ατιτὶ- 
Ὀυυπίαγ ς τὰ πυρότβ Βαϊ το ποηλθῃ 
᾿Αχαιὺς, νεῖϊας εχ νεγθὶβ ἐσ᾽ ᾿Αχελώῳ 
οταπι, συτ Ἀεὶ κίο ἀεϊενῖς, 

8.1. [Ἔφαινιν, 50. Αμροεῆίδυβ, εἱῇ 
ποι ζατ5 ργορτὶς ἐς (οἷο Λρεῆίδο ἀἰ- 
οἴτατ, ΑἸΙΌΪ Ερῃποῖὶ ἱπιεγάστι [ςο- 
ἀπατηοη!! φαίνειν φρουρὰν ἀϊσιηίοτ, 

μισογοίᾳ, ὉΠιαῖυπι ΑἸ Οἱ μεσογαία. 
Ασαγμαπία ἃ ἥπὰ Απδεαοίο αἵαας 
ἦαχία πιάτο Ιοπΐατι {Πἰττογα πῇ {τ- 
ἔϊαπη οδτῖπες υἵηὰς ἐὦ Αομεϊου πη 
αὐησπὶ, {Ὑπ865 ἰκίταγ ἃ Πτοτς τα πος 
τᾶ ἴῃ πιοάία τεγγη, σοπείαεηις Βα υΐι 
γψετ τηοητοθ το ἄτη σραγαηῖον, 
Ῥαϊ ποτ! Οταεοία απτίαυα ἢυπο Χοηο- 
ῬΒοπιίς Ἰσοσυτα πο Βαδεῖ, [Ἀτ|9 πιο- 
ταογα δ Ππὶ αὐ Λοαγηλπίδε ἀείοτὶριῖο- 
πςῖὶ ἀπιαυδπι ὀχρὶ σαπάδιη, Ἐοτίς 
Βυσ ρεπίπει, αυοὰ ργα ἐκ Ὀϊοάοτο 
δι}, Δοαγηπηοα δηῖο ΟἈΠΆΠἀτ] ἐξ πι- 
Ρογα ἀπ τίου ἴῃ δ 6}}}9 οἱ Ἰοοσίβ τὰ- 
εἰτῖν πανί αὔδ, πόσ᾽ ἴθ ρίατος υὐοι 

οοἰϊε, ' 
[μεσογείᾳ. Τηΐτα υἱϊ. τ. ἴ. 8, ε μεσό- 

γαια. ϑεὰ Ῥῃυογά, ᾿ΐ. το2. Ππαθοῖ με- 
σόγοιαν, εὐ ἰ. 120. ἰἰὶ, 95. Ἰϊθτὶ νατδηξ 
ἰαῖοῦ μεσόγειον εἴ μεσόγειαν. Ἐκ “4ὦ- 
ἀεηας.} 

ἐσεριφρατοσεδευσάμενο. Ἰμδοποὶᾶν. 
γεγῆο : αυᾶτὰ ἢ οὐτῖβ οἶτοῦ ὈΓθ65 
Ῥοῆεῖβ ἐο05 Ν Ἐραλγαφαρῳ Μίιδὶ πο 
ἀαθίατα οἱξ : Ἰοροημάατη : περισρασοσες- 
δενόμενοι. 

8.2. καταλισόντας, Λὰ ἰηδηϊίναπι 
φρατσεύειν τοίοτταγ, τηοηφηῖς Μοτο, 
Ἰλοίποορβ. Μαιρο Ἰκρομοϊᾶν. πολεμίαν 
ΠῚ ὕτω μεγάλην αόλιν, 

᾿Αγησίπολις, Ὠϊοάοτι5 χὶν, 97. [Ὁ 
ΟἸγιπρίαάς οἽ. 2. ᾿Αγησίλαος ἀκύων, 
τὸς ᾿Λργοίουρ περὶ σὴν Κόρινθον διατρί- 
δόντας, ἐξήγαγι τὸς Λακιδαιμονίνς “τᾶν. 
ημὸ «λὴν μιᾶς μοίραρ. ἐπελθὼν δὶ τὴν 

᾿λρφγείαν τοᾶσαν, τ' ὧν κ»τήσοις μα: 
σ΄άσι, τὴν δὲ χώρ ἂν δενδροτομήσας ἐς 
Σπάρτην ἀπὶ Ελρλ Θυδηὶ ἐχροάϊὶ- 
τἰοηδπι δατη ἱρίαπι εἶδ, ἀς αυὰ πῆς 
Χεμόρθοη, Γαΐριοκίαν ΚΝ ΟΠ Ἰηρς ς ἰρὶ- 
τὰν ᾿Αγησίαολις Ἰερῖι, ὙΝ εΒοιηρὶο 
Ργίνογας ᾿οάννο}} δὰ ΟἸγΠΊρΡ. 97. 3. 
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ἡγητέον τῆς φΦρερᾶς, καὶ τὼ διωξατήριω ϑυομένῳ ἐγένετο, 

ἐλϑὼν εἰς τὴν ᾿Ολυμπίαν χρηφηριωζόμενος, ἐπηρώτα τὸν 

ϑεὸν, εἰ ὁσίως ἂν ἔχοι αὐτῷ, μὴ δεχομένῳ τὰς σπονδὰς 
τῶν 

ὑπέφερον τὺς μῆνας. Ῥιεεῖεχείο, ζΓδδ- 
ἐδημάοις, προφασίζεσθαι εξ ἢ. 1, ὑποφέ- 

εἰν, Μεπίεβ αἰΐαυοι ἵδοτοβ ριίεχὸ- 
αν Ατρὶνὶ, φαϊθυβ ἱπάἀιοἰα8. Πδὶ ἰῃ- 
νἱοθηι Προϊροηδετγαπε Το ἀθοτηοηϊ! οἵ 
Ατρῖν!, Ηυουίαας ρ᾽απα οτηπία εἰ 
ἱπάδυδιίαία ππι. υξοτιζαγ δαῖοπι, 
ὙΜΕ ἕαοήης ΠῚ τηξη 8 ἢ Ἐοβ αυἱ-. 
δηλ ποπάσπὶ ἱπβαῆςξ, πηδηϊοαπη 

εἶ εχ νϑιθὶβ : ἀχ' ὁπότε καϑήκοι ὃ 
χρόνος. δῃιϊοίρατε ἰσίταγ Αὐρῖνὶ 1Π10- 
τα] τποπἤαπι ἰηάιοἰᾶ5 ἀοϊοίε οοπᾶ- 
Ὀαπίυτ. Μοίὰβ οχ Ὑπαυογαϊάε ν. 54. 
ἀοσεῖ, τηθηΐε Οάγηδο ἔεῆοϑ ἀἶθ8 ἃ ο- 
τίη 5. δέος ἔα ς, χαϊθιι8 πείαβ 
ξαστῖξ ἀὐπηα σᾶροτε ; δὲ ααὶϊ ποϊῖοπὶ 
Ποὺ πηοηΐς ἃγπιᾶ οᾶροῖα, 608 ἀϊοΐ 
προφασίζεσθα, τὸν μῆνο, τηεηΐετῃ ἰπ- 
ἄυο5. ἐεθ] ας δογατη ργθοίοπάσδγε. 
Οοπιράτανὶς εἰἴαπὶ Ὑπαογάϊάεπι 1ἰϊ. 
56. ὅς. ν. 75. Ηὸβ ἰρίταγ ἔεῆος Οατ- 
Ὠεὶ πηθη 5 ἀΐδβ ἰπτς! }ὶ πος ἴῃ ἰοσο, 
Ῥαίΐδι νὶγ ἀοξὶι5, Γεοὰίυ5 Βτοάξθιι πηι εἰ 
Καπηϊὰπι δὰ Ῥαυίβηϊδπι ἰἰ]. 5. Ρ. 21ό, 
5.4 ἀἰδῆσυϊταίοτη ἐπὶ ποὴ Ἐχρὶϊοᾶτα 
Ῥοζαϊέ, ΘΓ σοὺς μῆνας ἀϊχοταὶ Χεπο- 
ῬΏοη ἢ.]. οὐ ἰηΐγα ν. 1. 26. εἰ ν. 3, 
27. Ὅοη μῆνα, ἢ ἂς ὑπὸ πηεηΐδ (ατ- 
Ὧ60 εἴ ρᾶυσὶβ φυϊδυίάαπι ΠῸ} 5 της ἢ- 
Ὡς ἀϊεδι ἔξιπιο οἵ. ϑδεά πγυϊῖο στᾶ- 
νἱοτγοιῃ αἰ ῃ ου]ταίφτ οὐταΐῆξ νἱγ ἀοξξας, 
αὐάῖη ηδίϊτα ᾿Ποτατν. ξεογαπα ἀϊε- 
Τα Ἰοέϊοιὶ Πατίγη οὔετγε ἀεθεῖ, 80]- 
Ἰῖοει ἢ ᾿ϑοτεη θυ ἀηϊνουῆβ ἀϊε5. ΕΠ 
τηξηῆς (ατπεὶ ἱπμαποὶϊβ δου ἑαεταηῖ, 
ἀοθεῦαπὶ ἕδοτα Οδίπθα ἱρίοβ οεϊδῃχ 
Τιλοδαξοπηοπίοβ 80 ἐχρεάϊτίοης Ὀς]]Π σα 
τειτάετε Ὡ τοξζο πχοηθηῖο Κ᾽ Αἰ ΟΚΈΠδ ΤῸ 
ἃ Ἡδτοάοι. Ρ. ὅθι. ἢθο Ατρίνοσαπι 
δαἀπγοηϊιίομα ἱπάϊρεραπι ἃυϊ Ἔχουία- 
τομθ. ϑδεὰ ορῖηϊο ἰῆα ἀφ Οᾶγπθο 
τηδηΐε εἰ Τὰ οτὶβ Ογηθἷ5 πλαὶδ ἔα ἢ σ 
ἱγηρογίδια ρησηυπι ἃ Κα πηΐο εἰ Βιο- 

» 46 π ηἰπκὶς ἴα Ο}}18 απ άϊν! τ Μο- 
Τὰ8. ἴῃ διγογοπὶ νἶτοβ ἀοξϊοβ ἰηάὰ- 
χὶῆὲ νἱάείαν Ἰοοὺβ Ραυΐδηΐδε. 11]. δ. 
Ρ- 215. υδἱ ἀε Ὧδο ἱρία ἐχρεάϊτοης 
Αξεῆρο 15 ἀρὶς : τοέμεσεσι κήρυκα οἱ 
ΛΑργξιοι σαεισόμενον πρὸς ᾿Αγησίπολιν 
σφίσι πατρῴους δή τινας σπονδὰς ἰκ πα- 

᾿Αργείων" ὅτι, οὐχ ὁπότε καϑήκοι ὁ χρόνος, ἀλλ᾽ ὦ 

ὁπότε ἐμβάλλειν μέλλοιεν Λακέδοιιμόνιοι, τότε. ὑπέφερον 
ῥὼ 

λαιοῦ καϑιφςώσας τοῖς Δωριεῦσι πρὸς ἀλ- 

λήλες, αὐἱ, ΠΠ εχ αἰϊο τοτίρτοτς ἔυβ. 
Βαυῆι, νεῦθα ΧοΟπΠορποπεῖβ ἱπίογργε: 
ταιίοῆς ἔμ τηᾶρὶβ ΟὈουγανῖς φαδηη 
ἐχρίουῖς, Πεδῖε Ἰοάνγε!! 5 ΠΗ πηΐ- 
οο85 Ἰυάοβ δογατησυς [δηλ ταίετα ρὰ- 
ταῖ Ατρῖν!β ργθοιέχίαπη ργεε θυ 8 
τἰητμυτα δάμπιο ἰεπεπεῖθυ5. Ηὰς {τὰ- 
ἰς εἰἰᾶπι ἤἥσπα ἱτθ Νερίαηϊ, ουϊ 
ΘΠ πιὰ εἰ Ἰυάϊ ΠπὨτηϊοὶ δου εγϑηὶ ς 
ἀεϊπάς ργξοοηεβ σογοπαίοβ, 4805 [0Ὁ- 
βύίαοθι ἡ γι ῦσανς ἠέϑιρμιι υοὰ 
Ἰητεγρτείατας ᾿οάννο 5, φυδῇ {ΠῚ ἴῃ - 
ἀυοίαβ. {15 ἀεπυηοϊαῆεης Αροῆροϊῖ- 
ἀϊ. ϑ8ίο εὐἴτα, ἱπαυῖς, {15 οσσάτγτεη- 
τἰθυβ Αβεδ διβ δηῖε δἰεππίαπι ραροῖ- 
σοτγαξ ; ᾷυοά η6 πος 8ΠπῸ ἕδοεζεοῖ, οὁ- 
τ συἶα οοηΐο!αεγαῖ Αβοῆροϊ5: Ὅπάς 
Βαδεαῖ, ᾳυδὲ ἐς ργεοοπίθυβ, Αροῆϊδο 
δηῖς Ὀϊσηπίατη { Ὀπα Π15, ἱπίετιτ, π6- 
οἷο. Ῥεηίαυς τγατίοηοβ οτίατη οἤτο- 
ποϊορίοξο, ἃ Ποάνγε!ο δοουταῖς ἀϊάω- 
ἔϊδε, οοηρτασηξς οὐτὰ Ἰυἀϊ5. ΠΝ Ὠτηϊοὶ5 
πος ΟἸγαρίδαϊβ ἃππὸ δδιῖι5, Οεγ 
τηδπὶ ἰδίτατ εαυϊάεσαῃ ρυῖο οάνγο!!ΐ 
Ἰητεγρτβίδιϊοπεπ, δ ταϊτοῦ ἃ Χαπος- 
Ρθοπιε Ἰἰυάογαπιν ΠΕ τ σογὰπη ἴδ πὶ 
ΟὈἐουτάπη τηθητοηεα ΟΠ ἕαδίϑτη, 
ψεγατ ᾿υάοτγατα σοἰοτα πάογα τ Πγ6Π- 
ἴε5 ἴοῆρε δάμπας αὐξαϊῆε νἹἀδπίατγ, εἰ 
Ατρῖνὶ οχ ἴυ8 ἢδιιπὶ ἴογγὰ ργεθοΟ 65 
Τιδταϊΐοσα πε Αροῆρο! αὶ, αυεπὶ πο- 
Υἱξ ρυϊαθαπι, ἃ ἴδ οὰπὶ (οΥπ Ὁ 15 
οοη)απέχίτα Ἰυμάος ΓΑ Ὠτηΐςος Βετὶ (0 11- 
ἴο5 εὔἶξ δ αἰΐαχυο πὰς ἱεηῖροτε. θὰ- 
Ρίεχ ἰξίτατ αοτῖς Ατρίνογαπι ἀδικία, 
αυοά ἃἰΐίεπο τετροῦο, εἴ ἀεῖπάς αυοά 
αἰΐξηο ποηγῖηθ, ποὴ ἱρῇ ΟοτΥπτῃῖ!, ἰῃ.- 
ἀποίαβ Ἰυάοτατη ργϑοῖεχεραης. (ρας 
ται, εἴ Ἰοσὰπι Τοτί ρτοτῖβ βσγθθοὶ ἀς 
Ἰυάοτυτα π᾿ πϊσογατηι πα ο 15 ἴσῆος 
τον ἀς ΟἸγγαρίοῖβ τασηθη ἀϊίετιε ἰη- 
ἀυςία8, άπ 8 ἔγουτρο ἱπβίτοϊας, 
τηθιηογαῖ ΡΙυταγοὮ. Πγουτρ. 6. 23. 
αἱ Ὀλυμπσιακὴν ἐκεχειρίαν Δρρεϊ]αλῖ. 
Σ κεξ λίνα Ἐπ. Ῥοτίὰ5 ἀατηπανὶς οἰίατη 
νυϊσαίυτα μῆνας, εἰαὰς ΤαὈ τας ῦδς 
μύνας, ᾳὰδ5 ἀεϊπάο [υἱοερία8 Γδομοῖαν, 
ἴαθτὶ σοπαΐυας εἴ, τὰς προφάσεις ες 
Επβδιηῖο ἱητεγρτείδιβ. 

ΡΑ4 



-ς 
φψν»υςἘ 

ὐώ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΒ ἨΕΙΙΕΝΊΟ. 

τοὺς μῆνας. ὁ δὲ ϑὸς ἐπεσήμωινεν αὐτῷ, ὅσιον εἶναι μὴ 

δεχομένω σπονδὰς, ἀδίκως ὑποφερομένας. Ἐκᾶϑεν δὲ 

εὐθὺς τοορευϑ εὶς εἰς Δελφὲς, ἐπήρετο αὖ τὸν ᾿Απόλλω, εἰ 

κὠκεινω δοκοίη περὶ τῶν σπονδῶν, καϑάπερ τῷ τατῥί. ὁ 

8 δ᾽ ἀπεκρίνατο, καὶ μώλα κατὰ ταὐτά. Καὶ ὅτω δὴ 
᾽ ,ὔ ΕΣ » »" »,.» 

᾿Αγησίπολις, ἀναλαξὼν ἐκ Φλιξντος τὸ ςράτευμω, (εκέϊσε 
Ν 5»ο»».- ,΄ ω ε 3 3 9 

γὰρ αὐτῷ ξυνελέγετο, ἕως τωρὸς τὼ ἱερὰ ἀπεδήμει) ἐνέ- 
ζαλε διὰ Νεμέας. οἱ δὲ ᾿Αργέϊοι, ἐπεὶ ἔγνωσαν οὐ δυνη- μ ΟΥ̓ 

΄ 7 Ψ “ὔ » 2 » : ΄ 
σόμενοι κωλύειν, ἔπεμψαν, ὥσπερ εἰώθεσαν, ἐςεφανωμέ- 

νῶς δύο κήρυκας, ὑπὸ ἔροντας σπονδώς. ὁ ὃ ̓Αγησίπολις 

ἀποκρινώμενος, ὅτι οὐ δ κοιεν τοῖς Θεός δικαίως ὑποφέ- 
᾿ »δ " " Ν 

θεῖν, οὐκ ἐδέχετο τὰς σπονδὼς, ἀλλ᾽ ἐνέδωλε, καὶ ττολλὴν 
5» 7 ἊΝ 7 Ν 3 Ν χ» “ 7ὔ 

ἀπορίαν καὶ ἔκπληξιν κατά τε τὰς ἀγρὲς καὶ ἐν τὴ πόλει 
᾽ ᾽ ᾿ -" » "ὦ" ᾽ ͵ὕ »“ 

Αἐποίησε. Δειπνοποιθμένου δὲ αὐτοῦ ἐν τὴ ᾿Αργέια τῇ 
͵΄, ἜΡΩΣ. Ν »" ὦ δ ΝΆ ἐς “, 

τὐρώτη ἡμέρου, Κφὴ σπονδῶν τῶν μετῶ τὸ δῶπνον ἤδὴ γενο- 
΄ Σ “ ὃ ε ,, Ἢ ς Ν ͵ὕ » 

μένων, ἔσεισεν ὃ Θεός. καὶ οἱ μεν Λακεδιαεμόνιοι Ἷ ἀρξα- 

μένων αὐτῶν ἀποδημίως, ττώντες ὕμνησαν δ᾽ τπσερὶ Ὁ Πο- 
σειδῶ τπταιανω" οἱ δ ἄλλοι φρατιῶται ὥοντο ἀπιέναι, ὅτι ᾿ - Ὁ ὦ ; δ΄) 

γ - - » ’ ᾽ 

χφ Αγίς, σεισμδϑ πότε γενομενδ, ὠπηγ γεν ἐξ Ηλιδὸς. 
ε ἊΨ , δι ν “ ᾽ Ἁ η. ἱ “-προκαν 

ὁ δὲ Αγησιπολις, εἰπὼν, ὁτι, εἰ μὲν μέλλοντος ὐτϑ ἐμυ- 

αὖ τόν. Ἰιὰ Βτοάδυβ Γοἡρῆϊς ῥτὸ 
αὐτόν, Ῥαῖεῦ ΔροΙ Ἰηἰ8 εξ Οἰγπιρίὰς 
ϑαρίτετ, 

αἴτοσὰς τηοάο (δηὰ5 εχ δῖε ἱπορίαβ, 
Α Ραικηδ εηὶἷπὶ δ πὶ ἀΐὰ αθοτγδηῖ, εἴ ἴῃ 

νᾷ δάογαπι, ψετθα 
ξ, 1. διὰ Νεμίας. Ῥαυίαηΐαβ 1, 6. 

ὧς δ᾽ ἐκ τῆς Τιγιατῶν ἰς σὴν ᾿Αργολίδα 
ἤγαγε τὸν φρατὸν, τυίμηπυσι κήρυκα οἱ 
᾿Αργεῖοι. 

8, 4. ἡμίρᾳ, Ματγξο Ἰκοποὶ, ἱσσίρᾳ, 
ΟΥεάο, αυοά σαπᾶ σὰπὶ ᾿ἰραιϊίους 
σαόνδα}) ταστηογα ταῦ, νοῤρογι που πῇ 
ἱπάς τοπὴρὺ8 ἄγζαοτο δαξίογοπὶ ἘπΊςη- 
ἀκπιίοηΐδ. 

μένων αὐτῶν, Ψοιὶς Ἰιοοποῖαν, 
1λοεδιοσιοη, αυοά ͵6πὶ κυ εξ ἀοτηο 
Ἑοαρίξηις, μθπησπὶ οὔποθ, αοἱ Νο- 
τὰπο (οἷος δοοίηϊ, σχοτγῆ ἴσης ὨἩγπιηὶ 
ὁ00 τ σϑδοίοτί τ Πἶτος ἀ οοἀσηδι πὶ ἃγ- 
Ὀϊιγαθαηίυγ εἴς, Ὑ᾽άοΩ Τισοποϊανίωπι 
τος ἰτα ἱπιογρτοίατασι, αὐδῇ (οΠρίαπι 
τοροήῆσι ἄρξαντις ἤδη ἀποδημίας. δά 

τορίοης ἰρία Α' 
ἰξίτων αὐτῶν ἀποδημίας τηοηάοία ταὶ ῃὶ 
νἱἀοπίατ, Οδητ]επαᾶσπι δὰ Ῥεδαποπὶ 
ἴῃ Νεριαηὰπὶ ἐχοηῆ νἱάσηιαν, ααὶ ἴῃ 
νει ἷ5 πιεηἀοῦ ἰδίοης δυϊοοπα τὶ, πὸ» 
[οἷο φυΐ, Ἐποητης (οτὶριαπι ἀρξαμέ- 
νων αὖ φῶν ἱσιδημίων, ατ οἰ πὶ Το] ἶσος 
{εοογαης ΕἸεὶ, οὐπὶ Αρὶβ ἰη ΕἸοοΒ ἀὰ- 
χοταῖ ὀχογοίτυ πη ἢ Ῥαϊγηαπὶ πῦπὸ ἰὰ- 
Ὅεπ8 οοπορίο νἱτὸ ἀοέξῖο Καερρεπ, 
αυὶ αὐτῶν σῶν ἀπὸ δημοσίας Ἔοτηοηἀδ- 
Ὀατ, Οὐπλίτοβ τορὶβ ἕαπὶ οἱ ἀπὸ δημο- 
σιαξ, 

ἀπὼν ὅτι, πο νερὰ δοίμηις Δ, ἢ. 
Βγ, Οὐ, Λάάϊτα νἱάδημογ ῥτορίου [δ - 
αυςη59 ἡγεῖτο εἴ νομίζοι. (Οἱ τὰ ΠΊΘῊ νον 
μίζοι Ἰεξεπάαπη οὔδει :) Οοηῖγα Μοσγὰφ 
οὗ ἰηοϊαῆε οἵ ἀεϊῃάο ἱνόμιζεν Ἰορῖς, 



᾿ 
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δάλλειν σείσειε, κωλύειν ἂν αὐτὸν ἡγῶτοι ἐπεὶ δὲ ἐμξε- 
Οληκότος, ἐπικελεύειν νομίζει. καὶ ὅτω τῇ ὑφεραίᾳ, ϑυ-5 

σάμενος τῷ Ποσειδῶνι, ἡγῶτο οὐ πόῤῥω εἰς τὴν χώραν. 

ἅτε δὲ νεωςὶ τοῦ ᾿Αγησιλάξ ἐσρατευμένε εἰς τὸ ἼΑργος, 
συνϑανόμενος ὃ ᾿Αγησίπολις τῶν σρατιωτῶν, μέχρι μι 

σοὶ πρὸς τὸ τέϊχος ἤγαγεν ὁ ̓ Αγησίλαος, μέχρι δέ ποι τὴν. 

χώραν ἐδύίωσεν, ὥσπερ πένταϑλος πάντη ἐπὶ τὸ τλέον δα 
ὑπερδάλειν ἐ ἐπειρᾶτο. Καὶ ἤδη μέν τῦοτε ᾿βαλλέμενεε 4 

ἀπὸ Υ̓  Σύρσεων, τὰς περὶ τὸ τένχος τάφρος πάλιν διέξη' 

ἥν δὲ ὅ ὅτε, οἰχομένων τῶν τλέςων ᾿Αργείων εἰς τὴν Λάκω- 

γικὴν, ὕτως ἐγγὺς τυυλῶν τροσῆλϑεν, ἃ ὥς: ε οἱ πρὸς ταῖς 

πύλαις ὄντες τῶν ᾿Αργέων ἀπέκλεισαν τὸς τῶν Βοιωτῶν 

ἱππέας, εἰσελθῶν βωλομένους, δείσαντες, μὴ συνεισπέ- 

σοιεν κατὰ τὼς σύλας οἱ Λακεδαιμόνιοι" ὥςε ἠνωγκώ- 
εϑησαν οἱ ἱππεῖς, ὥσπερ νυκτερίδες, τρὸς τὸς τείχεσιν 

ὑπὸ ταῖς ἐπώλξεσι τυροσαρηρένα!. καὶ εἰ μὴ ἔτυχον τότε 

οἱ Κρῆτες εἰς Ναυπλίαν κατωδεδραμηκότες, τὸ πολλοὶ ἂν ὶὰ 
ἄνδρες καὶ ἵπποι κατετοξεύϑησαν. Ἔκ Ὧι: τὅτε. περὶ ; 

τὰς εἰ κτὰς φρατευομένου αὐτξ, αὐἰπῆει κεραυνὸς εἰς τὸ 

μβαστοτ 
8. 5. μέν ποι «τρός. Ὑ τα πὶ Τροποὶ. 

Ῥτιογὶβ μέντο, ἴπ τηδτρίπης Γεοηοὶ. [6- 
ουπάε σοτγθέζιιπη ἔς. 

τυένταϑλος. ἘΠῚ ρτορτῖε : αυὶ αυΐη- 
αὺς οοτιαπιίηδ, ἰπ ᾿ ἀϊ8 ΟΥ̓ σΟΥΌΓ ἃ- 
Πιαῖα, συτίαπι, [αἰτα πη, ̓ αξεαπΊ, ρ4}86-- 
Ὥταπι εἰ Ἰαξῖαπι δά ἴοορατη ἤπηι] 
ἐχοῖοεῖ, δίας ἴῃ ᾿ἰβ ξπυυϊδταγ ααὶ- 
ἄετη 608, 40] ἴῃ 10 σεπετε Ἔἐχοθιηῖ, 
Ὠυπαυδπι τ πηξὴ δύ δαὰαϊταγ, ΙΔ] 6 
ΠΌΠΊΘΓΟ ααἰάεπη Οοτί τ Πα ργϑοῖαϊ 
ΠηΡῸ] 15 δι ἢ] οεἰ, ἴῃ 0 τἀ πηθη ΡΈΠΕΤα 
πηϊοσυΐϊααε ἔδοϊϊς σεάϊς ρετεῖα, τοῦτα 
εἴ οἱοτία ἰης ρᾶγία. ΕΗ ἰρίτογ νεϊατὶ 
Τεοιηάλτι πη ρατίϊυ πη δέϊοσ, Ηδφο δά- 
στηοπὰῖς Μοιυ8. 
ἉΣ 6. τάφρες. Α.}. Βτ, Οδῇ. «ύρ- 

ν΄ Ὁ Δὴ ρῥγεράδιυτι ἰπ [86ο0- 
Πϊσᾶτῃ ἐρτοῆϊ ἔαοταης Ατρῖνὶ, ἂς Αρο- 
Ἡρο]ΐη, οορίᾶβ αἵ γεάυσετεῖ ἐσ Ατρῖνο 
Ἅξτο, οοδεγεηῖὴ δε νειθυχὰ οἴχεσϑα, 

πἰπιῖβ ἴεηὰδ οἱ οὈΐσυγατῃ Ῥτὸ ἰηνᾶ- 
ἤοπαε Ὀε σᾶ. 

ἠναγκάσθησαν, [ἃ τεξὶς Βτ, (αᾷ. 
Ρ͵ΙῸ ἤναγκασαν Α. 7ὰπι. 

τυροσαρηρέναι. Ἦσοο εχ ἐπηεπάδιϊοπε 
Βιερἢ. τοσερὶ ὕγῸ προσαῤῥέναι. Ν᾽ εἴρετ- 
{ἘΠ οποῈ5 δάπεογεῶς τυχτϊθ8, τεξεϊθ, 
ταυτί, Γρεϊαποὶβ ἀρΡΕΠΗ͂ εχ δἰαγατς 
Ὀπραϊο 15. 

εἰς Ναύπλιαν. ϑαρὶτιατὶ! Οτεϊεηΐος 
εχ οδῆτὶς Τλοοἀεφογηοπίοταπι (νἱάς [ὰ- 
ΡΓᾶ ἵν. 2. 16.) φγβοάδζατὶ Ἔχουγγογαηξ 
ἷπ Νααρ! ΐατη, ποὸη ἰἴοηρα δ Λιρὶς 
ἀϊῆτατη. Ἐεξὶς ἢεξοο Μοσγαβ τηοηυϊῖ, 
ὑἴ ἀοοεγεῖ, Ῥαϊ πιεστὰ ἔδηΐα Ἰοοὶ αθετ- 
ταῖϊε,, ἀὰπὶ Ἰερὶ νοϊεθας ἐκ Ναυπλίας, 
αυδῆ Οτεϊεηΐεβ. Ναυρὶϊα δἀνεηίῆξεης 
Δυχὶ ο Ατεῖνῖβ. Ὑιά. π. δά ἵν. 8. 

ΐξ ἡ. ἑιρχτάς. Ῥητηαπι φρατοπεδευο- 
μένου “ἀρ γόνεβδ εξ, τοξῖε πιοπαϊξ 
Μοχὰβ. Βεἰπάο ἐρχτὰρ ἱπιεγρτείδίυς 



ΨΨΥ": 4 «ἦ ἀν
 

ν μα “' 
ᾧὼ ωἶοου δ" 

Κὰ 
δ 4 ἐῶν 

418 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒ ΒΕΒΜΒΕΝΙΟ, 
ΕΓ ΕΣ, 

φρατόπεδον" καὶ οἱ μέν τινες σληγέντες, οἱ δὲ καὶ ἐμῦρον- 
᾽ ͵ 3 »΄ ὐ 

τηϑέντες, ἀπέθανον. ἐκ δὲ τάτε βουλόμενος τειχίσαι, 

φΦρέριόν τι ἐπὶ ταῖς τταρὰ Κοίλωσσαν ἐμζολαῖς, ἐθύετο". 

καὶ ἐφάνη αὑτῷ τὼ ἱερὼ ἄλίζα. ὡς ἢ τατ᾽ ἐγένετο, ἀπή- 

γαγε τὸ ςράτευμω κοὶ διέλυσε, μάλα πολλὰ βλώψας 

τὸς ᾿Αργέξς, ὥτε ἀπροσδοκήτως αὐτοὶς ἐμξωλών. 

ΚΕΦ, ἩΗ. 

ΚΑΙ ὁ μὲν δὴ κατὼ γῆν πόλεμος ἕτως ἐπολεμέϊτο, 
Ἔν ᾧ δὲ ταῦτῳ πώντω ἐπρώδετο, τὰ κατὼ ϑΘάλαταν αὖ 

καὶ τὰς πρὸς ϑαλώξη πόλεις γενόμενω διηγήσομαι" καὶ 

τῶν πράξεων τὰς μὲν ἀξιομνημονεύτες γρώψω, τὼς ὃ μὴ. 
»»", ὲ ΄ τ» λ 7 , Ν 

ἀξίας λόγου τταρήσω. Πρῶτον μὲν τοίνυν Φαρνάξαζος κα 

"“Βοῆσε 

ταυτοβ, εἰ οὐθάοιϊ πὰπο ὑγῦεδπὶ αἷς, 
Οοπῆγγηδῖ ἤξθο ἐχ ἴοοὸ αι μηΐδε ἐἰΐ, 
5. ὃ ᾿Αγησίπολις ὑπὸ σὸ σξιχος τὸ ᾿Α9- 
γείων καφεξρατοτεδιύετο, ΟΟηΐγα [,6- 
οποῖ. οὐπὶ Βτοάδοο ὡρχσὰς Ἰοοὶ πο- 
τὴςπ᾿ εὐΐξ ρυζανῖς. Ριγκ ποῖ πλοῦ ὄγρα- 
ἴζαϊα νοις, αυδῇ ἐργαφήρια Τοτὶρταπὶ 
τορεηῆει. ΜΙΗΪ ἀϑνάνμε Ἰροὶ Αἰϊου 8 
ποπιφη ἰδίοις νἱἀεῖατ, ΟἸδογηςποβ, 
4υἱ ἵπ Πυπῖ} Αὐρῖνεε αὐδῖθ ορρυξπᾶ- 
κίοης οδίξτῖβ ἰοουτῇ σερὶξ, Ἰοσατα τὴὰ- 
πἰταπὶ ἃ παίαγὰ οσσαρανὶς Τὰ ροΓ τη 6- 
δίτο, τὸν περὶ τὴν ἀσπίδα τόπον, ἀιδοτα 
ῬΙαίάτομο ΟἸεοπίοης οᾶρ, 17, ἀεϊηάε 
σἂρ, 21, ΟἸφογηοπε5 ἐκκόψας τὰς ὑπὸ 
τὴν ἀσαία ψαλίδας ἀνίδη καὶ συνέμιξε 
τοῖς ἔνδον, Ἑοτὶς ἐχ Πὶ5 οἱϊπι δ᾽ αιι8 
Οοάϊος τιοϊίοτο δἀϊυταβ νογᾶπὰ Ἔχίοα]- 
Ῥεὶ (οτρειυγαπη, 

ἐμξροντηϑέντιε, Ῥαυΐδληΐαα 1, ς, αἱ 
Ν ναὶ ἱσοίησων αὐτὸς ἔκφρονας, Με- 

Ῥῃογίος υτἰταγ οοὸ νερὸ Ῥοϊγῶπυβ 
δ » 2. 3. Ουπὶ Ἐρατηϊηοπόδη), (δ έϊο 

τοπίτγα, ναίο8. αυΐείσογε ἢ ΠΣ ἢςο 
ἐμδήη, μηδαμῶς, ἰπαυΐς, σοὺς 

πολιμίους γὰρ ἦν τοιώτῳ χωρίῳ φρατο- 
σιδεύσαναε ἱμξιζροντῆσϑαι, ἴάοπι νεῖ- 
ναπὶ ἱπ ἐδάεπι παιγαιίοος ροίοϊς Ρ]ὰ- 
ἑδγοδο» Δρορπίπεκπ, Ρ. 729. [ἀοτη 
ἐμξρονσηϑίων οἱ σύφον Ἰαηκίτ (φαΐ τὴο- 
ἑαρποτίσο οοπίτη Οοἱοίεπι Ρ, ὅο2. 

Κοίλωσσαν. ἴίοςρ νυϊκοῖο Κηλοῦσαν 
ζαδαϊιυ! εχ ἐπιοηδμιίοης Βτγοάμ!, 1,6- 
οποῖαν, οἰ Ῥαϊπιοτ Εὐχογοῖτ, Ρ, 72. 

αυἱ εχ ϑιγαῦοῃς νἱϊϊ, Ρ. 382. ΘᾺ ΠῚ 
οοπηρτοθαταπε, Εαἰξ ΤΠΟῚΒ ἴῃ ἢδο ἴ6- 
Βὶο πολ τας ἰϊὰ ἔεγγηα δηΐζαγα ἔαϊς 
ὈΦΙ]ατη Οοτὶπιπίαδυσ, συοά Ὠὶοάο- 
τὰ χὶν. 86, οὗἷο ἅπηοβ ἀιγϑῆξς αἰἷϊ, 
δὶβ νεγοὶβ ; τῶν δὲ κατὰ σὸν πόλεμον 
δεινῶν σιχεδόντι «πρὶ τὴν Κόρινϑον γινομέ- 
νῶν ὁ πόλεμος τος ἐκλήϑη Κορινϑιακὸξῳ 
καὶ διέμεινεν ἔση ὀκτώ. Ατὶβίάδ5 ἰ, ἰἰ, 
Ρ. 188, ρᾷὸος Απιφιοῖ δ ταπάδιι ἴεῖς 
ταϊηαῖαπι ἔα δ ἥρηϊ σαι, Οοτπεὶὶὰβ 
Αροῖ. ς. ΡοΗ ρτγεϊϊαπι δὰ Οοτοηεᾶμῃ 
οοἸἸαΐαπι οὐηης ὈεΙ πὰ οἶτοα Οοτη- 
(απ, ἰάδοαας Οονητπίαπι ἀρρε!ϊα- 
τατα ἔα δ, αηποίανὶτ, Οὐϊο ἈΠ ΠΟΓΩΠῚ 
Γραιϊατῃ σεξδὲς αὐΐάδαι μαὶο θ6}1Ὸ αἢἢ- 
ξθανὶς Ὀϊοάογιϑ, [δὰ ἤηραϊας ἃπηο- 
ται ἐχρεαϊιουοϑ Ὁ] Ἰοὰ5. ρεθῆπις οἰ 
οτάϊης ρίαης ρογνοτίο αἰ Προίαϊς, Τηΐ- 
ἀαπὶ Ὁ} ΟοΥ τοὶ ροίαϊς ἰὰὉ Ο.- 
Ἰγηιρία 8 οό, ἃηπο. 3. ἰπ αἂο σοῆ- 
ἄπιμ οὐπὶ ἐὦ Ἰ)οάννο! "8 ς οδϊανας 
ἰφίτατ 6} ἀπηὺϑ ἱποίάϊι ᾿π ΟἸγταρὶ- 
ἰδ οὔ, δηη πὶ τογίϊ πὰ, αὰο ἰρίο Ρὰ-᾿ 
φο) Δηϊαϊοϊάδε ἃ Οτθοῖθ οπιπί θυ 
(αἱ πὸ ἀοσερίατη οἱ ΔὈϊ  απὰ, ἀοουΐξ 
Ῥοάννο! 8, εἰἢ Ὠϊοάοταβ ρᾶσοπι Λη- 
τα]οίἀδο ἀπηο Γδουπάο ΟἸγτηρὶααΐ5 οϑ, 
αὐ ρηανΐε, ΘΟ Β}} οηΐπη οἵ Αυρὶνὶ [6- 
τίαβ Πα τὰ δοορορογαηῖ, πιοηςηῖς )οἀ- 
Ὑγο]ο ὁχ ἠδτγαιίοης ΧοπορΒοηιίβ, 

δ, ι, πρῶτον μίν, μος υαἷαὰς δὰ 
(φξιϊοηεπη τοτιίαστι ἡατγανὶ οἰἰατ )]6- 
ἀοτυϑ χίν. 84. (οἃ αιπάλπι οχ δῆηρ 
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Κόνων, ἐπε ἐνίκησαν τοὺς Λακεδαεμονίες τὴ ναυμαχίω, 
περιπλέοντες καὶ τὰς νήσες, αὶ πρὸς τὰς ἐπιϑαλαΐῆιδίας 

«πόλεις, τές τε Λακωνικὸς ς ἁρμοςὰς ἐξήλαυνον, καὶ παρε- 
φανῶν τ Θ το 

μυϑῶντο τὼς τόλεις, ὡς ὅτε ἀκροπόλεις ἐντουχίσαιεν, ἐά- 
σωιέν τε αὐτονόμες. Οἱ δ. ἀκἕοντες ταῦτα, ἥδοντό τε ο 

ἐπήνεν, καὶ ζῴια τροϑύμως ἔπεμπον τῷ Φαρναράζῳ. καὶ 
γὰρ ὁ Κόνων τὸν , Φαρνάδαζον ἐδίδασκεν, ἃ ὡς ὅτω μὲν τοι: 

ἔντι πᾶσαι αὐτῷ αἱ πόλεις ὥθυο ἢ ἔσοιντο" εἰ ὃ δελώσα- 

ὅ)α! βιωλώον; φανερὸς ἔσοιτο, ἔλεγεν, ὡς μίω ἑκώφη 

πόλις πολλὰ πράγματα ἱκανὴ εἴη παρέχειν, κοὴ κίνδυνος 

εἴη, μὴ κοὶ οἱ Ἕλληνες, εἰ ταῦτω αἴοϑοιντο, συςαῖεν. 

Ταῦτα μὲν οὖν ἐπέιϑετο ὁ Φαρνάξαζος. ἀποξὰς δὲ, εἰς 3 
Ἔφεσον, τῷ μὲν Κόνων, δὸς τεπαράώκοντα τριήρεις, εἰς 
Σηςὸν εἶπεν ἀπαντῶν, αὐτὸς δὲ πεζὴ παρήει ἐπὶ τὴν αὐτῷ 

ἀρχήν. καὶ γὰρ ὁ Δερκυλλίδας, ὅσπερ "καὶ τάλαι πολέ- 
Ομέος ἦν αὐτῷ, ἔτυχεν ἐν ᾿Αξύδω ὧν, ὅτε ἡ ναυμαχία ἐγέ- 

ἐτο᾿ ὁ ὄχ, ὥσπερ οἱ ἄλλοι ὡἁρμος αἱ ἐξέλιπεν, ἀ)δλὰ κατ- 
ἔσχε τὴν "Αξυδὸν, κα διέσωζε φίλην τος Λακεδαιμονίοις. 
"αὶ γὰρ τρόοϑϑεν συγκαλέσας τὼς ᾿Αδυδηνὸς, ἔλεξε τοιάδε" 
τἴν ἄνδρες, γὺν ἔξεςιν ὑμῶν, καὶ τορόδγεν φίλοις ὅσι τῇ 4 

πόλει ἡμῶν, εὐεργέτας φανῆναι τῶν Λακεδαιμονίων. κρὴ 
γὰρ τὸ μὲν ἐν ταῖς εὐπραξίαις τοιςὼς φαίνεδθαι, ἐδὲν 

- 

ϑαυμαςόν. ὅταν δὲ τινες, ἐν συμφοραῖς γενομένων Φίλων, 
βέδαιει φανῶσι, τῷτ᾽ εἰς τὸν ὥπονιωα χρόνον μνημονεύεται. 

ἔς, δὲ οὐχ ὅτως ἔχον.-----εἰ τῇ ναυμαχίω ἐκρατήϑημεν, 

δὲν ἃ ὥρῶ ἔτι ἐσ᾽μεέν" ἀδλὰ Ἂ τὸ τρόσϑεν δήπε, ελος 

ΡΘΌΡΨΟΘΙ 

{ξαυδητί οοπίαϊς δὰ ἀππὺπι {δουῃ- τυρόσϑεν. Δηὶς δἀνεπίαπι ῬΠαγπα- 
ἀμυπὶ ΟἸντηρ᾽ δά ϊβ οό. ῬαζΖὶ, Ῥοβ ρυρβηδπι Πβνδ οτη. 

8. 2. ἔσοιντο. Α, 1, Βτ. (αῆ. ἔσον- δ. 4. ἀ τῇ. Απία Πϑὸ νεῖδα ἔ- 
ται. Βπαπα Ἰαοαηδὲ Ροΐαϊε Μογυβ, 4ιΐ (ὰρ- 

δ. 3. Δερκυλλίδας. Ἠπηο επἰπὶ ρ]εῦαῖ οὐ γάρ. [μεοποὶ. ὅτε εἰ τῇ ἰεξ6- 
ἈΑρθῆϊαυβ εχ Μαοβράοηϊα ἴῃ Ηεεῖ-ὀ δὄᾳῖ. 
Ροηπίωπι τηϊΐοται, αὐ εἶ ἴαρτὰ ἷν. 3. ἄρα σι, Ἰῃ Α. 3. Β᾽. Οεῆαὶ. ε 

3: ὄρ» «» 
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ἀρχόντων τῆς ϑαλάξης, ἱκανὴ ἥν ἡ ἡμετέρω πόλις κρὴ εὖ 

φίλες, καὶ κακῶς ἐχϑρὰς ποιεῖν. Ὅσῳ δὲ μᾶλλον αἱ 

ἄλλαι πόλεις σὺν τῇ τύχῃ ἀπεςράφησαν ἡμῶν, τοσότῳ 

ὄντως ἡ ὑμετέρα πιςότης μείζων φανέη ἄν. εἰ δέ τινι τῶτο 

φανᾶται, μὴ καὶ κατὼ γῆν καὶ κατὼ ϑάλαξαν ἐνθάδε 
πολιορκώμεϑω, ἐννοείτω, ὅτι Ἑλληνικὸν μὲν ὅπω ναυτικόν 

ἐςὶν ἐν τῇ ϑαλάξη" οἱ δὲ βάρξαροι εἰ ἐπιχειρήσεσι τῆς 

ϑαλάξδης ἄρχειν, οὐχ ἀνέ ταῦτω ἡ Ἑλλάς. ὥθϑ᾽ θχειν, οἠ 

5 ἑαυτῇ, ἐπικϑρδσα, καὶ ὑμῖν ξύμμαχος γενήσεται. Οἱ 
μέντοι, ταῦτα ἀκέοντες, οὐκ ἀκόντως, ἀλλὰ προϑύμως 
ἐπειοϑήσαν᾽ καὶ τὸς μὲν ἰόντας ὡρμοςὰς φίλως ἐδέχοντο, 

Ν Δ ͵ μδ. ἐ « Χ ͵7 « 

τὸς δὲ ἀπόντας μετεπέμποντο. ὁ δὲ Δερκυλίδας, ὡς 
ξυνελέγησαν ταολλοὶ "αὶ χρήσιμοι ἄνδρες εἰς τὴν τυόλιν, δια- 

ζὰς καὶ εἰς Σηςὸν, καταντικρὺ ὄντω ᾿Αδύδε, »α ἀπέχοντα κα ἡ κ, ἀπέχοντω. 
3 δι ..9.... ΄, “ Ν ᾿ ἴω 

οὐ πλεῖον ὀκτὼ ςαδίων, ὅσοι τε διὼ Λωκεδεεμονίως γὴν 
᾿» ᾽ "ς ͵ 4  "»" 4.» " ᾽ “ ΕῚ 

εογον ἐν Χερρονήσω, ἤϑροιξε, Ἀφ ὅσοι ὡὐ εκ τῶν ἐν τή Ἐυ- 

ρώπη πόλεων ἁρμος αἱ ἐξέπισῆον, κὰ τέτες ἐδέχετο, λέγων, 
" “ἃ ᾽ ΕΣ ΓΙ ᾽ “ “, Ω ’ “ Ν ΕΣ » 

ὅτι δ᾽ ἐκένους ἀϑυμᾷν δεϊ, ἐνγοδμιενδς, ὁΤι Κι ἐν τῇ 

᾿Ασίῳ, ἣ ἐξαρχῆς βασιλέως ἐςὶ, καὶ Τῆμνος, οὐ μεγάλη 
7 Ὲ Ν » Ν δι αὶ 4( ᾿ δὺ »»ν » 

πόλις, 5 Αἰγα!, κα ἄϑλω γε χωρίω ϑύνανται οἰκέιν, οὐχ, 
ἃ ..9 " ΄ ͵ " “ δι ϑ ͵ 

ὑπήκοω ὄντω βασιλέως. καίτοι, ἔφη, πόϊον μὲν ἰογυρότε- 

ρὸν Σηφῷ λάδοιτε χωρίον, ταδῖον δὲ δυσπολιορκητότερον : ὃ 

ἀ δέ σιν, Δ, }. Βιγ]. Οαβαὶ. ἴ1.6- 
οηςϊ, ἐσυηάα σισί, Ῥοή φανεῖσα, δά- 
ἀεηάστπι ρυΐο φοδερὸν ἃϊ δεινόν, Οο- 
πῷτα καὶ δηῖς καφὰ ογϊταης Δ. ), 

τ, Ολῇ, 
ϑαλάπηῃ, Ἡο]εἤροπίο. 

Χοπορῃοη ἰϊ. ᾿, ἰητοῦ ᾿απιρίδουπι οεὲ 
“Ἐξοίροιϊαπιοη ὕρατίαπι 15. Ἀδάϊοταπι 
Ῥοίαϊς, τγὰπὶ Ρ] ηἰὰ8. ν. [δδὶ, 40. 
Αὐγάυ5. ορρίἀππι, αἱ δηρυδίος ἴδ- 
Ρίεπι παάϊογαπι, 

Αἰγαί, Πδπο ἐογπιάτῃ (πὶ ταὶ 
δ, 5, μὲν ἰόντας. Ἐϊοξῖοα ἐχ υτοϊ- 

θυ» το! αυἱ5 κτεοοάγαπι ἐπί αγατη. 
ὀκτὼ φαδίων, Ἰηςογνα! πὶ ἱπίεγ 86- 

ἄυπι εἰ ΑΡγάυσπι ῬΙϊηίυβ ἱν, {, 18, 
Ταῖς Γἐρίοπι Παδία, Ἡεἰ!είροπίυ, 

πααΐς, ἐδρίεπι, υὐ ἀϊχίπιυβ, αὶ 
Ἑυτορᾶπιὶ Ὁ Δα ἀἰνίἀτην, αυδίαοῦ 
ἱπίον τὸ σοηίγαίδιυ υὐϑξη παῦοῖ, ἰῃ 
Ἑυτορα ΟΠ ρο!η εἰ δεῖοη, εἴ ἰη Α- 
ἐὰ Ἰωτηρίασυτα εἰ Αὐγάοη, ϑυριὰ 

νυ ραῖδο Αἰγιῖρ, ΚΕ κα Το 5 ἰητεὶ- 
Ἰρὶ νοϊοθας οτατι Μογὰβ, ααὶ Ἰορογο 
ἠαδοῦας Αἰγαμῖε, ΝΊάοο ἃ Ναϊοκοηα- 
το δὰ Ἡετοάοιαπι Ρ. 255: ἢ, 1. ἐϊὰ 
Ἰαυάατί : Τῆμνος καὶ Αἰγαὶ εἰσί. 8εὰ 
8η νοῖθὰ ἱπιογγηςαϊα Γρυτία Ἰυάϊοανο- 
τί τ, ἱβηοτο, 

ὑ Μαῖζο [μοοηοὶ, ὑσήκοοι 
ὄντες, 
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καὶ νεῶν κοὴ πεζῶν δᾶται, εἰ μέλλοι πολιορκηϑήσεσθαι. 

τότες αὖ, τοιαῦτω λέγων, ἔοε, τοῦ μὴ ἐκπεπλῆχθαι. 
Ὁ δὲ Φαρνάξαζος, ἐπεὶ εὗρε τήν τε "Α(υδὸν καὶ τὸν ΣΣηφὸν δ 

ὅτως ἔχοντα, τυροηγόρευσεν αὐτοῖς, ὡς, εἰ μὴ ἐκπέμψοιεν 
τὲς Λακεδαιμονίους, τυόλεμον ἐξοίσει κατ᾽ αὐτῶν. ἐπεὶ ὃ 

3 3 ͵ ἋΣ ΝῚ ΄ Ξ “ π Ἀ 

οὐκ ἐπείϑοντο, Κόνωνι μὲν τροσέτωζε κωλύειν αὐτὸς τὴν 

ϑάλαωαν πλέϊν, αὐτὸς δὲ ἐδήου τὴν τῶν ᾿Αδυδηνῶν χώραν. 
᾽ Ν νι» δι ᾿ς Ἀ ἥ ΄ ΚΝ Ἁ 

ἐπεὶ δὲ ὠδὲν ἐπέρουιινε πρὸς τὸ κατωςρέφεαν αι, αὐτὸς μὲν 
ἐπ᾿ οἴκου ἀπῆλϑε, τὸν δὲ Κόνωνα ἐκέλευεν εὐτρεπίζεογαι 

τὰς καϑ' Ἕλλήσποντον «πόλεις, ὅπως εἰς τὸ ἔωρ ὁτιπλέϊ- 

σον ναυτικὸν ἀϑροιοϑ ίη. ὀργιζόμενος γὰρ τοῖς Λακεδαι- 
͵ ᾽ ὁ δρ τ ͵ Ν Ν ᾽ “ 2 »Ἢ 

μονίοις, ἀνθ᾽ ὧν ἐπεπόνθει, περὶ παντὸς ἐποιεῖτο ἐλϑέϊν τε 

εἰς τὴν χώραν αὐτῶν, αὶ τιμωρήσασθαι, ὁ τι δύναιτο. 
Ν Ν Ν δ 3 ’ ,) “«“Ὕ - Ν 

Καὶ τὸν μὲν χειμῶνα ἐν τἕτοις ὄντες διηγον" ἅμω δὲγ 

τῷ ἔαρι ναῦς τε πολλὰς συμπληρώσας, καὶ ξενικὸν προσ- 
μιοϑωσάμενος, ἔπλευσεν ὁ Φαρνάξαζός τε καὶ ὁ Κόνων 
μετ᾽ αὐτῷ διὰ νήσων εἰς Μῆλον" ἐκῶϑεν δὲ ὁρμώμενοι εἰς 

Ν ͵ ͵7 Χ »“ » Ν 

τὴν Λακεδαίμονα. καταπλεύσας δὲ τρωτον εἰς Φερας, 

ἐδῆωσε ταύτην τὴν χώραν" ἔπειτα καὶ ἄλλοσε ἀποξαΐνων 

τῆς παραϑαλαῆίας, ἐκακέργει, ὅ τι ἐδύνατο. Φοξέμε- 
᾿ ͵ » δ΄ Ψν ΄ Ν Ν Μ ,ὔ 

νος δὲ τήν τε ἀλιμενότητα τῆς χώρας, αὶ τὼ τῆς βοηϑέας, 

ποὴ τὼ τῆς σπανοσιτίας, τωχύ τε ἀνέςρεψνε, "αὶ ἀποπλέων 
ὡρμίαϑη τῆς Κυϑηρίας εἰς Φοινικέντα. "Ἐπεὶ ἢ οἱ ἔχοντες 8 

ἴσχε τῇ. Ἐειπυΐε, ϑ πλ]Π τον Ατὶ- 
δορῆδη. Γυῆδγ, νεπὰ 280, Οἱ, 
Μαϊοκεπαῖς δὰ Ἡεγοάοϊαπι ᾿. 428. 

8. 6. κατ᾽ αὐτῶν. ἴτὰ (οτὶρῆς Μο- 
τὰς. Α. 1. Βγ. σαφῆ. μετ᾽ αὐτῶν. Ἐε]1- 
αὐ Ἑαϊτοπε5 πρὸς αὐτές, 

ἐχκέλενεν, Οαβαὶ. ἐκέλευσεν, 
8. γ. ἰκᾶϑεν δέ, Μαῖρο Ἰβοποῖαν. 

ἐκδιϑεν δή, 
Φιράς. ἴδοποὶ. τηδϊεθαὶῖ Φηράς, 

Μεῖῆξηϊε ῬΏοτγας ἰητε}]ρὶ, ἀοοαϊε εἰἰ- 
ἃπι Βοῆυϑβ δὰ Οοτποῖὶ Οοποπεπὶ Ο. 1. 

φὰ «ἧς σαπανοσιτίας. δτρο [,δοη- 
οἷν. καὶ τὴν σπανοσίτειαν. Α, 1, Βτ. 

Οκεῇ. σαανοσιτείας. 
Κυϑηρίας--- Φοινικῶντα. Κ ίᾳ [οἱ]. 

γῆ. 1ρί8 επὶπι ἱπύαϊα Κύϑηρα ἀϊοίτωτ, 
αυδιπαυϑη εχ Απιοηϊηὶ [εἰπογαγῖο 
Ρ. 648. εἰ ϑίερῃπαπο ΒυΖ. Μογιβ 8π- 
ποίδνϊϊζ, ἱρίατη ᾿ηζαΐϊαπη εἴδη Κυϑη- 
φίαν ἀϊοὶ. Ῥησεπουηζετα 4110] ποῦ 
τεροτῖαβ ἔδοῖϊε 'ῃ Ὦδο ἰηΐωϊα πογηΐηᾶ- 
τι πὶ, εἀ αἰϊὰ 6.5 Ῥτοπηοηζογί απ, 
Πλαφτανιφῶνσα, Ὠδθες Ῥαυΐαηϊαβ ἰἰὶ. 
Ρ. 269. Ῥοπυπι Μεβξεηϊδε ποπ Ἰοπρε 
80 ᾿πί0}}5 ΟΞ ηυ[|9 Ῥμοσπίοιπίς Πᾶ- 
Βοὲ Ιάοτῃ ἱἰν. Ρ. 367. Οείεγυτῃ εαΐ- 
ἀδτη γοβ8 διτταὶ Ὠιοάογαϑ χὶυ. 84. [ἢ 
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τὴν τοόλιν τῶν Κυϑηρίων, φοξηϑέντες, μὴ κατὰ κράτος 

ἁλόϊεν, ἐξέλιπον τὼ τείχη, ἐκένους μὲν ὑποσπόνδες ἀφῆ- 

κεν εἰς τὴν Λακωνικήν αὐτὸς δὲ, ἐπισκευάσας τὸ τῶν 

Κυϑηρίων τέχος, φρερές τε κοὶ ΝΙικόφημον, ᾿Αϑηναῖον 

ΟἸγπιρίἀἶβ οό. πὸ 2. οἱ δὲ περὶ σὸν 
Κόνωνα σὺν τραντὶ τῷ φόλῳ κρίναντες 
ιαλξιν ἐπὶ σὴν ᾿Ασ]ικὴν ἀνέζευξαν καὶ τὰς 
Κυκλάδας νήσους προσαγόμενοι κατί- 
τλεῦσαν ἐπὶ Κύϑηρα τὴν νῆσον. εὐθὺς δὲ 
παύσης ἐξ ἰφόδου κρατήσαντες, τὸς μὲν 
᾿Κυϑηρίους ὑποσαόνδους ἰξέπεμο ψαν ἐὶς τὴν 
Λακωνικὴν, αὐτοὶ δὲ καταλιπόντες φῆς 
᾿πόλιως τὴν ἱκανὴν φρυρὰν ἔπλεον ἐπὶ 

ἐνϑλήους. ἐκεῖ δὲ καταπλεύσαντες τοῖς 
συνέδροις, διελέχϑησαν περὶ ὧν ἤϑελον καὶ 
συμμαχίαν ποιησάμενοι τώτοις μὲν χρή- 
ματα κἀτίλιπον, αὐφοὶ δὲ ἐς τὴν ᾿Ασίαν 
ἰξέσλευσαν. Ὁ ἴκάσπ, οὐπὶ Οοτίη- 
τη 115 ἰδέα πη, πΌ]] τὴ αἰϊυὰ εξ Ροῖ- 
εἴ, φυᾶτη ἐχ 400 ἀεϊπάς θ6] πὶ Οο- 
τἰπιῃί τ οτίαπὶ εἢ, ου͵ὰ5. ἰηἰτ 
ἱρίς ᾿ιοάοτιβ γείαϊε δὰ ΟἸγπιρ. οὅ. 
ΔΠΠῸΠῚΊ τογίατη. Δ Δ]18 {Οτρίοῦ 
ἔαάἀσβ μος στηςτηογανοῖῖς ἀυξίοτς (ο- 
τοῦς ἰξταΠ), ἱβποῖο ; ἢες ααϊδασδπι 
δηηοίανιε δὰ Ὀἱοάοτὶ Ἰοοὰπη Υ εἢδ- 
Ἰϊηρία5. οπίαας ἀδ ὁδάεπι τὸ Τ|Ὸ- 
οταῖος Ῥαπεργτῖο, δ. 33. ἐνίκησαν μὲν 
οἱ βάρξαρδι ναυμαχῶντες, ἥρξαν δὶ τῆς 
ϑαλάεἥης, κατίσχον δὶ φὰς «λείξας τῶν 
γήσων, ἀπίξησαν δ᾽ εἰς σὴν Λακωνικὴν, 
Κύϑηρα δὲ κατὰ κράτος εἶλον, ἅπασαν 
δὲ σὴν Πελοχόννησον κακῶς ποιοῦντες 
τοιριίσλευσαν. 

Κυϑηρίας. ἴῃ ποῖ δὰ ἢ, 1]. Ἰερε 
Ἰὼ, 1.3. Ῥῃοσεηϊ οαηίοτη ς εἴ δἀάς Ὦδρο: 
ΤὨυογάϊἀο5 ἱν, 43. εἴ ἴγ4. παπι ἰηία- 
ἴὰ: δοουγαῖς [Ἀιἰ8 ἜΘ χὶς πατγαιίοης 
ἴχα ς ὑπάς ρᾶζεῖ, ἰπ ἱρίο Ἰΐζοτα νοτα8 
τηῖγο ἢιαπὶ (αἱ Πξ ὑτϑοπιὶ Σχάνδεοιων ̓ 
ἐπ δἴτετο ἰδΐετς, οοηττα ΜΙ δᾺΠῈ νοτίο, 
ἴῃ Ἰίτοτς (αἰ ἀτθοπὶ Ογιποηογαπι, 
[τἀ ρᾶγνατα {Πᾶπὶ οἴ οοηϊπδϊατῃ, οἱ- 
νἱταις ἐμ] το πῇ, οὐπὶ αἴτεγα, ἴῃ πηραϊτοῦ- 
ταποῆ τορίοης πιαρὶβ ἤία, αλ πὶ τὴν 
ἄνω πόλιν νοζαὶ ΤΠυσγάϊάο5, [τὰ [οἱ.- 
Ἰίοες ΟἸαχοπιοππο εἰ Νοιίαπι οοηΐυπ- 
ἔιπε εὐπης οὐπὶ ἰηίστίογ αὐτὸς, ἢΠΠ 
οὐπὶ Ὀαρθσητο, ἢοο σὰπὶ ΟΟΙορ οης, 
ϑοπηάίαπη αὐϑεπὶ νοοαῖ τὸ ἐπὶ τῷ λι- 
μένι σύλισμα ς αὐδῇ ἀπὺ (ἰδὲ ἰη- 
Τα] δ ὑπ ἰδαὰς 5 οἴδι Χεπο- 
ρθοητίς Ῥησπίουπ, Κυθϑηρίαν νέτο 
συπὶ ἀϊχατίς, εἰ ἀεί, ΟὟ 
«πεπογαη, τηστπσγάνοτϊ, ϑἰδεη μοίξι 

«ἰϊοαϊ, Δ᾽ πὶ ροτῖα πῃ, οοπέγα Μα]θαπι 
Πέμπη, ἰητο! Πσὶ δὰτ νοϊυϊῆε. Εὰ 
“ἀἀ4ε"α1:.} : 

8, 8. Νικόφημον. ἴτᾷ {Ὀτ]ρΡΗ ρῥτὸ 
Νικόφηξος, ααοὰ ποπιεη ΠΌΪΠ] πὶ ἀπ- 
αὐᾶτη ἔπ, πὲὸ ὑηάς ἀετίνεζαγ, Πᾶ- 
Ὀεῖ. ἱοάοτιυϑ χὶν. 81. (ὐποποπη αἷϊζ, 
δηϊοαιδηιὶ δα ταροη ΔὈ ηξε ; ἐπὶ σοῦ 
φόλου κατέφηκεν ἹἹερώνυημοον καὶ Νικό- 
δῆμον ᾿Αϑηναίους ὄντας. Η]ΕτΟΛΥτααπὶ 
ἼΠαπὶ ταὶ δὲ ρουῖο, αδῆν ἐχ ἔγῆα εἰ 
ΕΡἤοῖο ςρασηγὸν [αἸΠ δ, δηποίανὶξ 
Ηδτροοσγαῖίο Νίσοάδεσηαπι Ὠϊοάοτὶ 
ἐὐπάοπι εθδ οι ΝΙσορἤοταο Οοηο- 
τἶβ ἔατα Πα τ Πῆ πιὸ οὲ Βαδ βῆ πιο Ὀς}10- 
τὰ πῃ (Ὀοἷο, Ῥαϊο, ἄς αὰο τσϊία ἔγ- 
ἢας ἴπρεγ ΑὐΠορηδηἷβ Βοηΐδβ Ρ. ὅ21- 
636. Ἠδθυϊε οτίατη ἴῃ γυρτὸ, αὐ σο- 
θη, τῇδ χὶπηδτ ἰοτία παταπι Γὰαταπε 
Ρᾶτίε). ἤυης ἀοϊηάς Αἰῃρηϊεηΐες 
ἱπάϊξια οαὰία ουδὴ Π]ῖο οσοϊάδταπει δὲ 
θοπα ΡΟ] οαταηῖ, ἂς οΟἸ] ροτὰ Ἰἰσοῖ 
οχ ἔγῆα Ρ. 16, Ἐπαπιηθ5. δαϊῖ ς 
ἰδιάοπι Ρ. 632. οοτὶς ἰδὲ ἀργὰπι Π8- 
θυΐτ, τ Οδοίεγαπὶ ραυΐϊο απῖθα Οδβαϊ, 
εὐϊάϊε σῶν Κορινϑϑέων σδίχκος," 

[Ὡς πὲ τιϊβ 6} Τοοἰ αἰ δὰ Οοτη- 
τηϊαοὶ. ΑΠΠΟΡ ΗΔ ἢΪἷ8 σογηοεϊαβ. ἃς. 
οὐγαῖίαβ ρει οροηαϑ τα] ὶ οχὶ ἰγηανὶ 
φἂ8, αὐ αυϊάδγ γὸ8 Θογ ΠΊ ἃΠπη0- 
ΤῸΠι, 4188 ΧΟΠΟΡΠοη 5. ὨΜοτῖα ρὸγ- 
(εααϊτατ, διιηραηι, ἤπια ϊαὰς νοῖον 
τὰ Οταση ας οογαπὶ ἀπ ποίδ ΟΠ 69 
ἰπ Απὐδορθᾶποηι ρῬουῆτγανὶ, αὐ, ἢ 
αυϊά ἰδὲ ἐχ νεϊυψεὶβ. ἀδιοτῖθυ.8 ἐχ- 
σοτρίαπι ποι εἰαγα πὶ ἰδιοτοὶ, δὰ αὔαπι 
Ἰεδλοτίβ Χεοηορποητὶβ τα πδίσγγοση, Αἀ 
ΕΠ ΐ ἐξ ταγ (οοἰΔ}}5 Ὠἰ πονία αι ἱπάϊοὶα 
ποη ἰενία ροπίποης ἰπ Εοοϊεδαζυῆς 
Ροῆία, αὐδὸ οοἰ οξϊα πὰς πὰησ Ρὸ- 
πᾶ, 56 ρυὶὺ8 ἀς τοπιροῖο ν᾽ ἀςδὶ- 
πὴ, α0 οοπιορϊα [αΐς ρα ΐος ἴῃ 
οοτατηῖπο ρτοροῦτα, Ἠ 5 ἱπάϊοϊα πὶ 
δαῦοεῖ Τοποϊοπ ροδίαπι ἃὰ νετίατα 
193. τοιρὶ τοῦ συμμαχικῶ Φιλόχορος 
ἱφοριῖ, ὅτι πιρφῪὸ δύο ἐτῶν ἐγίνιτο συμμά- 
χία Λακιδαιμονίων καὶ Βοιωτῶν, [Π0ὶ 
Ἰεβοηάαπι ἐδ ᾿Αϑηναίων καὶ Β, τοδὶς 
πιοπΐ Ῥοιίταβ, 4» οασπὰ ἰπ τα πὶ 
ΒΕ} οχ ἸἩϑϊοάοτο πὰ ἀπηυτα 2, ΟἸναι- 
Ρἱααί5 οὐ, ἀτοποηῖς Ὠορμαηίο Διμο- 
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ἁρμοςὴν, ἐν τοῖς Κυϑηρίοις κατέλιπε. Ταῦτα ὃ) ποιήσας, 

καὶ εἰς ᾿1οϑ, μὸν τῆς Κορινθίας καταπλεύσας, κα παρωκε- 

πἰβ γεῖει, ἀπηὰπι οοπιο ἀϊθε Δ - 
ρηᾶνῖς ΟἹ, 96. ἀππο 4. (οπίτγα Ῥαὶ- 
ΤλΕΓα5. ΔΠΠῸ 3. εἰυΐάστα ΟἸγτηρι δά 5 
Πιρηᾶνὶτ, οοὸ ριθοοῖρυθ ἀτρατηθηϊο 

ταιοία8, φσαοά Οοπμοπεπι, ἃ Τοῖ- 
Ὁ ἴῃ σᾶτοοτοπι σοηϊθδλιτ, φυοά 

[αξϊαπι εῆξε ροπὶς ΟἸντηρ, 96. δΏΠΟ 3. 
πυπαυδτῃ ἰῃ Οτοοϊαπῃ το ἴδ Ρυτϊᾶ- 
Ὅαῖ. Θυδτῃ ορἰπίοποπι [ατ8 ἀρτῖ5 
ἈΤΡ ΓΤ Θητὶ8. ΤΟρΓΟ Δ Ππ ταὶ νἱάθογ, 
Ῥυξζαπι νότὸ ΠΠυἃ ἀτραπηεηίατη οἷ 

εχ Πίβ ροβῖδ νουθίβ : 
Τὸ πἐτττι κᾶν αὖ τοῦτ᾽ ὅτ᾽ ἰσκοσού- 

ἐμ ᾿ 
") μὴ γίνοιτ᾽; ἀσολξιν ἔφασκον τὴν 

; τούλιν. 

ὅτε δὴ δ᾽ ἐγέν:ςτ', ἤχϑοντο, σῶν δὲ ῥη- 
τόορων 

ὁ ταῦτ᾽ ἀναπέσας εὐθὺ; ἀποδρὰς ᾧ- 
χεσο. 

ναῦς δὴ καϑέλκειν τῷ πένητι μὲν δοκξϊ, 
σοῖς πλωσίοις δὲ καὶ γεωργοῖς ἃ δοκεῖ. 
Κορινθίοις ἄχϑεσϑε. κἀκεῖνοί γί σοι 
νῦν ἐσι χρηφοί, καὶ σὺ νῦν χρηφὸς 

γενοῦ, 
᾿Αργεῖος ἀμαϑὴς, ἀλλ᾽ ᾿Ιερώνυριος δό- 
ἐΑθαρ τὰ 
σωτηρία παρίκνψεν, ἀλλ᾽ ὁρίζεται 
Θρασύξουλος αὐσὸς οὐχὶ παρακαλά- 

μένος. 
ΓΤ, ὡς ξυνιφὸς ἀνήρ. ἹΤρ. νῦν καλῶς 

ἐπήνεσας 
ὑμεῖς γ᾽ ἄρ᾽ ἔτ᾽, ὦ δῆμε, τότων αἴ- 

σιϑι. 
φὰ δημόσια γὰρ μισϑοφοροῦντες χιρή- 

ματα 
ο΄ ἰδίᾳ σκοπξισϑ᾽ ἵκαςος, ὅτι κερδανξί, 
᾿ς Ὁ] (Ποῖα τηοπθηῖ, Οοποηοπι ὃ6}}} 
τς [οἷ Δ} 15 (αίοτοπι ἔα Πδ ἢ ουᾶτη ἃηπο- 

ταῖοποπὶ ἀρρτγοῦαῖ Ὠϊοάοτὶ ϑ᾽ου]! 1ο- 
Οὐ ἃ τὴς ἵπ οτὶβ ἰδ δῖα. σἰταγ πῸπ 
εγαῖ, σὰν Βτα ποκὶὰ5 ϑο πο] δῖε ορὶ πὶ- 
Ὁπεπὰ ἱσηρτοῦατοῖ, Ησπο (οἰ σοι ἢὰ- 
τἴ τι Δ} ΠΣ αἷς ροεῖα, δά γερϑυη {0}}}- 
οεῖ Ῥεγίατασηυ. δὲ δοάδβπηι ΤΠ ϊὰ δά 
ῬΙυΐϊατη νοπὰ 173. ἴτὰ τταάαπι : ἦν δὲ 
καταςήφας τὸς ξένους ἐν Κορίνϑῳ Κόνων 
ὁ ̓ Αϑηναίων φρατηγὸς, καϑελὼν Λακε- 
δαιμονίως, ὅπως φυλάτἶοι τὴν ἔφοδον αὐ- 
σῶν, ΨΜεγίαςβ το. ψεῦθα Κορινθίοις ἄ- 
χϑισϑε ΤὉΠΟ]1α ἱπιογργεϊδηταγ: ἦσαν 

ἔφοροι. Θυξο νεῦρα Ῥειτυ8 τε- 
ἕοτε δὰ 1εἀϊτοηε πὶ εἰ ἀϊδεηποπεπι 
ΟοΥπιπίοσα πὶ ἃ Ὀϊοάοτο εἰ Χεῆο- 
Ῥῃοηϊε τπεπιοταίδγῃ, εἴ ἃ ]οάοτο δά 
ΟἸγτΏΡ. 96. δηπαπι 3. τεϊαῖατμ. 85.ἃ 

μᾶς ἱπιεγργείϊδιίοης ποῦ ορὰβ εἰ, 
Ῥοείᾷ επὶπὶ ἄχϑεσθε ἀϊχὶς ὑγὸ ἱπιρετγ- 
ἔεξιο ἤχϑεσϑε, (ᾳαοά ἱρίαπι τεβίταὶ 

νοϊεῦαι Βγαποκ)ὶ υἱ δηΐοθα 8 
σκεῖγ ααοά νειθυπι δὰ ἰηϊεῖα πῇ ὉΕ}}ὶ 
τεξοσεπάστα εξ, δΐ ραῦυροτγεβ ΘΠ Πα πὶ 
πᾶναϊς, ἀἰνίτο5 τοιγοῖγε βογὶ τπηδὶο- 
Ὀθαπηῖ, αἴᾳυθ αὐ 46 ΟοΥ πι Π118 ᾿γαίσε- 
Ῥϑηίατ, οὐπὶ Ὀ611ο ἐὰ πηζιι8 ἡεοεθβατίοϑ 
εγορᾶτο σορογοητατ. Οοηνογῆοπεπι 
δἰ᾽συδη) τογασα οἴ 61} ἱρῆως Πρηϊ- 
οἂπτ νοῦθᾶ νῦν εἰσι χρηφοὶ, ἢ [οἰ] σεῖ 
δὰ Οοτηιῃϊοβ γοΐοταβ. ϑεὰ ροδβῖιπι 6- 
τὐδπὶ δὰ πλεσίως τοίοττγὶ, [{8, οἱ ἀἰνῖτε5 
πυπο ἀεπηυτη ρᾶτγαῖὶ δἦϊδβ ἀϊοαπίοσ 
οὐτῇ ραυροτθα5, δὰ ἐαπηῖυ8 ὈΕΪ]ο 6- 
τοραπαοϑβ οἵ τα} Π ἴδε πτυπογὰ απροπάδ. 
[ ποπηϊηῖ 5 Ατρὶνὶ εἰ Ηἰετοπγπὶὶ 
νετγίαβ 201. πυρηταγ ὉΠ 0118, ἀπ ἱτο- 
ηἶος ΗΪδτοπΥπλὰπὶ σοφὸν ἀϊξτα πὶ ΕΠ 
νοϊυπί, συγ ἀφθεγοὶ Ατείνυβ ἰἴᾶ 8Ρ- 
Ρε ατ, Ατὐρναπι ταχαῖ ροεῖα, εἴ ρο- 

. Ραϊαπι πηοϊοτᾶ ἔροτγατα Ἰαθεῖ δ Ηϊε- 
τογτηο, αδπὴ Οὐποι 8 ἰῃῖογ [Οοῖο 
ταετιογανὶς Ὠϊοάοταβ οὐτὰ Νίοορπε- 
το. Ατρίνυτη ΕἸἰδαπι μαῦες Χεμο- 
Ρῆοη ΗΕ. Οτεο. νἱϊ. 1. 23, εἴ σᾶρ, 4. 
ἵξέι, τσ. Μαῖδ ἰρίτοσ Βγαποκ Ηΐετος-: 
πγπλαπη Ατρίνυγα, εἰ ἃὉ Ηοτοηντηο 
Ὀϊοάοτὶ, Τοοῖο Οοποηΐβ, ἀϊψεγίαπ) ἴδ - 
οἷς. ϑεαιφηΐοπι υδτίατη Οοάθχ Ρατὶ- 
ἤηυβ ἴἴὰ (οτὶρίαπι Παθεῖ : σωτηρία 
παρέκυψεν" ἀλλ᾽ οὐ χρήζετε. Μυϊραια 
Ἰεξιῖο πὰ }]ο τηοάο ἔδγτὶ ροϊείξ ; φυᾶπὶ 
τἀπηθη ἘΧρ! σα Όδηῖ: μά εαρε ἐκοἰμα! 
Τλγα γδιίμς τῤῇε. Οοπίτα εχ ἰδξιοπα 
Οοάϊοὶβ νοτίαπιη (δηυδηίθγα ἰτα σοττὶ- 
ξεῦδε δουςβῆτηυ5 Βταηοκ : Θρασύδῳ.- 
λον αὐτὸν ἀχὶ σ΄ λώρενοι, ἴα, ἂξ 
Ροεῖα ΤὨτγα θα απ ἱρύατῃ τοῦ 56- 
το ἷβ ῥτθῆοὶ νος. Αὐ νοτὸ ΤΉτγαίγς- 
Βυ]ὰς διίγα 8Ὁ ἱπίτῖο Ὀε πὶ δάπηιὶ- 
πἰβτγανῖς, ἀὐξδζοτα ΚἜπορμοηῖε ; Ἰριτωσ 
Γοητεητὶα Ἰοοὶ ᾿ὰ5 ἀθῦεε εξ δα, ἂξ 
[0]ὺ5 ΤὨτγαϊγ Ὀα]ὰ5 δἀνοσεῖαγ δὰ δε} ϊὶ 
δατηηἰβτατοηθη,, δαΐ ἰὨτΕγγα ΗΠ εἰ 
ΟΡεῖδ τερείδίασ, Οοπῖγα ἰπ νυϊραίᾶ 
Ἰεδείοπα οαἱραΐαγ ΤΉΓΑ θυ] : εατα- 
αὰς τούριοἷς (οΠοϊίοη : τος αὐθάδης καὶ 
δωροδόκος, ὑπερόπἥης ὧν τοῦ δήμου, ἐξού- 
λετὸ δὲ αὐτῷ πάντα πράτ εσϑαι. Ὧςε 
δος “εαυϊταγ ἴῃ ψεσία 3 56. Ὁ] πιεῖ 
ἃ Ρἷτο δνεβτὶ αυσπταν δἀβτιξϊατη α]- 
ψατα ; δἰζοτα αιϑουῖς: μῶν ἥν Θρασύ- 
ὅλος εἶπε τοῖς Λακωνικοῖς. ϑΟΒοΟΙΐοη 
ἂς δδθεῖ : ΤὨταίγ θυΐατα; οὐπὶ ἰεβαιὶς 
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λευσώμενος τὸς συμμάχοις τπροϑύμως τε πολεμεῖν, καὶ 
ἄνδρας πιςοὺς Φαίνεαϑδαι βασιλεῖ, καταλιπὼν αὐτὸς 

οχρήματω, ὅσω εἶχεν, ὥχετο ἐπ᾿ οἴκου ἀποπλέων. Λέ- 

γόοντος δὲ τοῦ Κόνωνος, ὡς εἰ ἐῴη αὐτὸν ἔχειν τὸ να Ρικὸν, 

ϑρέψει μὲν ἀπὸ τῶν νήσων, καταπλεύσας δ, εἰς τὴν 

πατρίδα, συναναςήσει τώ τε μωκρὼ τείχη τοῖς ᾿Αϑηναίοις, 
καὶ τὸ περὶ τὸν Πειραιᾶ τεϊχος, οὗ εἰδέναι, ἔφη, ὅτι Λα- 
κεδωιμονίοις ἀδὲν ἂν βαρύτερον γένοιτο" κοὴ τᾶτο ἅν, ἔφη, 
ἂν -“- 4 ͵ ΄ 53, Ν Ν σὺ τοῖς μὲν ᾿Αϑηναίοις κεχαρισμένος ἔση, τοὺς δὲ Λακε- 

δαωιμονίους τετιμωρημένος" ἐφ᾽ ᾧ γὰρ πλᾶς ἐπόνησαν, 
ἀτελὲς αὐτοῖς ποιήσεις" ὁ δὲ Φαρνάδαζος, ἀκέσας ταῦτα, 
᾽ ΄ φοι φᾷ 7 ᾽ ΝᾺ ᾽ 7 Ν ᾽ὔ 

ἀπέςειλεν αὐτὸν τπροϑύμως εἰς τὰς ᾿Αϑήνας, καὶ χρή- 

ιοματὰ προσέθηκεν αὐτῷ εἰς τὸν ἀνατειχισμόν. Ὁ δὲ 
᾽ , ΄ οὐ ων » ͵ ε»ν , ἀφικόμενος τπολὺ τοῦ τέχες ὥρϑωσε, τά τε αὑτξ σληρω- 
ματα παρέχων, καὶ τέκτοσι καὶ λιϑολόγοις μιοϑὸν δὲ- 

32) ΕἸ “ὦ »“ ἊΨ ’΄ὕ» 

δὸς, κφὴ ἄλλο, εἴ τι ἀνωγκαῖον ἦν, δαπανῶν. ἦν μέντοι 

τοῦ τείχες, ᾧ καὶ αὐτοὶ ᾿Αϑηνώίοι καὶ Βοιωτοὶ καὶ ἄλλαι 

πόλεις ἐϑελέσιαι συνετείχισαν. Οἱ μέντοι Κορίνθιοι, ἀφ᾽ 

ὧν ὁ Φαρνάδαζος κατέλιπε χρημάτων, νωὺς πληρώσαντες, 
ι “ 7 ᾽ ͵, 3 ὔ ᾽ 

καὶ ᾿Αγωϑῖνον ναύαρχον ἐπιςήσαντες, ἐϑ᾽ώλω οκράτεν ἐν 

χἱτῷ περὶ ᾿Αχαωΐαν καὶ Λέχαιον κόλπῳ. ᾿Αντεπλήρωσαν. 
Ν Ἀπ 7 »" ψ, ἢ ΄ 25. ἜΝ 

δὲ Καὶ οἱ Λακεδαιμόνιοι ναῦς, ὧν ἤρχε Πολεμαρχος. ἔπεῖί 

1,λοοδαπηοηϊοσοπι ὡς Ῥᾶος τυ Πὲς ΟὉ- 
πἰτὶ οσοπηπίτο δ ς δοσερία ἀεῖπάς ρο- 
ουηίΐα Ρίτογατα ΠΙνεβγίυτα εἴαπι καϊ- 
τυτίαυς ἱπὰς αἰρογίατοπλ οαυατα τη 
ἐπ οοποίοποπι ποη νοη δ, Θυδ [6- 
καιίο Τασοἀτοτηοηϊογυτη, πὰ αυοὰ 
τοπυρὺβ {πὴ τοίογοπ δ, ἤθη εἰζ τα πὶ τη- 
πἰίεαπι, αὐᾶπὶ ψνοϊϊοι, ὙΒγαγθὰ- 
Ἰὰς αυἱάσπι Παιὶπη δῸ ἰπίεῖο Ἰοραιὶ5 
ΤΒεθαποευπὶ κυχ ἢ απὶ ρειεητθι5 Π0- 
ποήβουπι τείροπίαπι ρορο]! Γοπδίυ- 
υς εἤδεοίς, τοῖς Χοπορμοηῖς ἰἰ, δ, 
οἔϊ, τό, Εκ “δεν, 
4. 9. ὧξ ὦ ἱῴη, ἴῃ Α, 7. Βε, δῇ, εἢ 

ἔζη, Ἰὴ (οἷα Ομ(α), ὧν ἔψη, Ποϊίαμδε 
ἀ ἱψει, νἱτἰοίς, ποίοίο ᾳὰο ἀὐξῖοις, Ὠὰ»- 

θεῆς, Ἑαυΐϊάεπι πο ὅτι, ἀυδῖοῖς 5ῖε- 
Ῥθδπο, ἰφὰ Ῥγϑοδαηῖς Οαξ, αὐαϊαὶ, 
Νέων Α, 2. Βιγ]. Οκῆδὶ. αὖ.- 

᾿- 
τυροσίϑηκιν, ΝΑνΊ 5 ἱπιροίαϊξ, δὺς 

Ρηοεὶ ρεουπὶδ» δά άϊαϊε: 4188 προσίδω» 
κα Ρ᾽ ασοτοὶ πιὰρὶ8, 

[τροσίϑηκεν. ᾿ς Ῥεσαηία ργορτίατα 
εἰ (Ἀμάν: εἰ τιϑένα,, κατατιϑίναι, 
αἵ (οἷς πιηόγαγέν [οίνεγε, Ἐς ΑΙ Νγ0]- 
ἢι5.} 

8, το. ποληρώμαψα, ΛάδυχοτΙαῖ πᾶ» 
ψν65 {τἰγόγηοβ ὅο Οὐποη, διυόϊοτς [)10- 
ἀοτο χὶν. δ. δὰ εὖ 

δ, τι, Πολέμαρχος, Ματγρο ἵν. 81, 
ὧν Τιοδάνιμοις ἤργχι, Ῥοἀδαποπιατι ΡΒ] ἃ» 
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δὲ ἕτος ἐν τροσξολῇ τινι γενόμενος ἀπέθανε, καὶ Πόλλις 

αὖ, ἐπιςολεὺς ὧν τρωϑεὶς ἀπῆλϑεν, Ἡριππίδας ταύτας 

ἀναλαμξάνει τὰς ναῦς. Πρόρινος μέντοι Κορίνθιος, τὰς 

᾿φαρ᾽ ᾿Αγαϑίνου παρωλαξὼν ναῦς, ἐξέλιπε τὸ Ῥίον" Λα- 
κεδαιμόνιοι δ αὐτὸ παρέλαβον. μετὼ ὃ τοῦτο Τελευτίας 

ἐπὶ τὰς Ἡριππίδου ναῦς ἦλϑε, ἡ ἕτος τῷ κόλπε πάλιν 

αὖ ἐκράτει. ρει, γων 

Οἱ ὃ Λακεδαιμόνιοι ἀκέσαντες, ὅτι Κόνων κα τὸ τέϊχος 12 

τὸς ᾿Αϑηναίοις ἐκ τῶν βασιλέως χρημάτων ἀνορϑϑοίη, ἃ, 

τὸ ναυτικὸν ἀπὸ τῶν ἐκείνου τρέφων, τὰς νήσους κρὴ τὰς ἐν 

τῇ ἡπέίρω ταρῶ ϑάλαξαν πόλεις ᾿Αϑηναίοις εὐτρεπίζοι, 

ἐνόμιζον, εἰ ταῦτω διδάσ'κοιεν Τιρίξζον, βασιλέως ὄντα 

φρατηγὸν, ἢ καὶ ἀποςῆναι ἂν τρὸς ἑαυτὰς ταείσειαν τὰν 
“᾿ Ν Ν ΄ 

Τρίξαζον, ἢ παῦσαι γ᾽ ἂν----τὸ Κόνωνος ναυτικὸν τρέφον- 

ἤυπι ἐχίαϊεπι Ατοδίἀαγηΐ τερὶβ. ξένον 
τηδπιοταΐ ἰηΐγα Νοῆεν ν. 3. 

Πόλλις. πη, ΒΓ. Οε. Πόλις. Ὡς 
αυᾶ νατιοίαῖς Ἰηΐἴτγα ἀϊοετη8. 

Ἡριππίδας, Ὠϊοάοταβ χὶν, 38, Ἡ- 
τίδαν ποπλῖπαὶ δας πὶ, 4αΐ, ἃ 

1άφπι ἢξ οὐπὶ 60, 4 6πὶ ἰάεπι ΧΡ, 30. 
ἀύσεπι οοηίτα Νεοροηεπὶ Ηοβίθο- 
Ταπὶ ὑὐγα πη τα γα. ΟἸ ΤΡ. τοο. 
4. αἴξ, Θηριππίδαν, εἰ φαεαιχ ποτηϊηδί 
ῬοΟΙγξοπα8 1ϊ, 1. ἀυδϊτατὶ ροις. 

Τρόαινος. Οδαίαπῃ {Ὁ 0118. αὐ νἱάε- 
ἔστ, ΠανΥΟΠΟΓ ΠῚ {ποοο ΠΟ 5 ποῃ 
ἱπάϊοανὶτ Χοπορῆοῃ. Αἡ δὰ ἴῃ δηπὶ 
οἶγ}} 15 νἱοἠπταάϊης ἔαϊς ὃ Τοϊεατίαπι 
σετίς Ὠανᾶτου μη ἀπ οὐτὰ ἔγαίγε Α- 
ξεῆ]δο εοάετη ἃπηο Οοε πιο ορρὰ- 
δυδῆς, ἀπποίανὶς ἴαρτα Νοῖθτ ἵν. 4. 
10. 4ἱ ΔπηῸ5 ἴουϊξ τοτιϊα5 ΟἸγτρι δά 5 
οό. ἴδει ἐχ τατοπὶ 5 οάνε}}1 οὔ, ἃ, 

8. 12. ἀκόσαντες. Μᾶγρο ἴδβοηοὶ. 
Σ 

πὰς νήσως. 81. εἴ Τοοποῖαν, τάς σε 
γήσῶς, 

Τιρίβαζον. 1ῃ 8ι. εἰ 1,. υδίαας Τηρί- 
δαξος Ἰορίτοτ (οτρταπι, ἐᾶαις γατιθῖα5 
ἴῃ Βος ποπηίης ἔετε ρεγρείυᾶ εξ εἰἰὰ πὰ 
8101. Οὐπὶ ΤιτίθαΖο ἔμδγαπτ πια]τὶ 
Οτβοῖ, φαὶ ροῇ Οοποηΐβ νἱξϊοτίδηι 
Δα] ΧΙΗ͂Σ ἴς εὐὰ5 Ἔχετγοίτοὶ νἱάθπίαγ. 
Τίοοταῖος Ῥαποβγτὶοὶ οᾶρ. 37. τῶν το 

μετὰ Τιριξάζου φρατενομένων καὶ τῷ πε- 
ζοῦ τὸ χρησιμώτατον ἐκ τῶνδε τῶν τόπων 
ἤϑροιται. 

πείσειαν. Ηος νει εχ Α. 17, Βτ, 
Οδῇ. τεέϊε τονοσανῖς Μοσι5, γεὐδδξ πη, 
ἃ 81. εἰ Πμβοποϊ. ἴῃ ταδγρίπειη. Ιἄθτῃ 
νειθα Γεαποπίῖα τὸν Τιρίξαζον, ἢ νε]ατὶ 
Ταρεγῆσα ἰποϊαῆέ, φαεπγαἀτηοά απ ε- 
τᾶ ἄν ἃηῖς πρὸς ἑαυτός, Βδιϊοηοπι 
Γαὐριοἱοηἶβ ἐαυϊάθπι ποη ἀρπουὶ α]- 
1Δπ}: Ἷ 

τυαῦσα: γ᾽ ἄν. Ἀεξὶς Μοταβ τποπαὶϊξ 
δἀάεηάυτῃ ες τὸν Φαρνάξαζον. 

[ἢ καὶ ἀποτῆνα; ἂν πρὸς ἑαυφσὼς σπεί- 

σειαν εἴς, [πιγιοδτῖογ ἰοσὺβ εἴ. ᾽᾿Απο- 
φῆναι ΠΟη Ροϊεοᾷ ἀϊοὶ πιῇ ἱρίς Τί θα- 
Ζα8, πΠοη 1 οράφοτηοηϊ, Ταπι, ἢ ἀε- 
εβξης νεῦθα., πείσειαν σὸν Τιρ.,) π] 81] 
ἀεῇάογαγεπι ; εἴ ρσορα ἴῃ [18 β!οῆξο 
[ρεοΐθπι γνἱάθεο. Επ ἱπερίυβ εἰ ἀτιίου- 
Ἰὰ5 πηοάο αἀάϊτας. ποτηϊπὶ, τηοάο ο- 
τη 5. ϑεὰ ὧν εἰ ἢ ἀεεῆξε ποη ροΐ- 
Ιαης, Πεϊπάς δηΐε σὸ Κόνωνος ναῦς. 
ποπίθη ῬΠΑΓΠΑθαΖὶ ΠΟ τοαυΐτον, 

ααυῖρρε ᾳυοὰ Ἰαἴεῖ ἴῃ τρέφοντα : πϊἰῆ 
βασιλέα. σορίτατε πτα] 5. ΝΌΠΟ τηᾶχὶ- 
τὴς ἰδθογαὶ ΠΠἸυἀ πείσειαν. Νατῃ τηθῖι- 
Ὁτὰ ἄυο, ἢ καὶ --ἢ «΄. γε, αὐ ἀῆᾶτη ἐδῃ- 
ἀετηηαε ρεποπᾶγα μεστίπεγο, οετῖπὶ 
εῆ. Θυδῖίεπι επίτη νἱ τὰ παροαΐ σαῦ- 
σαὶ τοϊαῖατη δὰ [,δοεἀθειηοηΐος ὃ ΕΤξῸ 
ν᾿ 



“λδό ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒ ΗΕΙΙΈΕΝΙΟ. 
Ἶ ε ΄) Ν Ν Ν 

τώ. γνόντες δὲ ὅτω, πέμπεσιν ᾿Ανταλκίδαν πρὸς τὸν Τι-΄ 
᾽ὔ 2ΧΝ “ ͵ὕ Ν 

οἴξαζαν, προςάξαντες, αὐτὸν ταῦτω διδάσκειν, καὶ πεῖ- 
13 ραν αἱ εἰρήνην τῇ πόλει ταοιεῖοϑ αἱ πρὸς βασιλέα. Αἰ- 

«δόμενοι δὲ ταῦτω οἱ ᾿Αϑηναῖοι, ἀντιπέμπουσι τυρέσθεις 

μετὼ Κόνωνος, Ἕρμογένη, καὶ Δίωνα, καὶ Καλλιοϑένη, 

καὶ Καλλιμέδοντα. συμπαρεκάλεσαν δὲ καὶ ἀπὸ τῶν 

συμμάχων τρέσξεις" καὶ παρεγένονίο ἀπό τε Βοιωτῶν 
᾽ Κ᾽." ον ΤΟΝ ε ν᾿ 

14 καὴ Κορίνϑου καὶ Αργους. ᾿Ἐπὰ δὲ ἐκεῖ ἤσαν, ὁ μὲν 

᾿Ανταλκίδας ἔλεγε πρὸς τὸν Τιρίδ αζον, ὅτι καὶ εἰρήνης δεό- 
μενος ἥκοι τῇ πόλει πρὸς βασιλέω, καὶ ταύτης, δΐως περ 

βασιλεὺς ἐπεθύμει. τῶν τε γὰρ ἐν τῇ ᾿Ασίῳ Ἑλληνίδων 

πόλεων Λακεδαιμονίους βασιλέϊ οὐκ ἀντιποιέϊοϑ᾽α!, τάς 
΄ ΩΣ ΝΥΝ ἡ πρώ ρφϑδν ἢ , 

τε νήσους ἁπάσας καὶ τὰς ὡλλὰς πόλεις ὠρκειν σῴισιν 

αὐτονόμους εἶναι. κούτοι, ἔφη, τοιαῦτω ἐϑελόντων ἡμῶν, 

τίνος ἂν ἕνεκα πρὸς ἡμᾶς [οἱ Ἕλληνες ἢ] βασιλεὺς πολε- 

μοΐη, ἢ χρήματα δωπανῴη᾽; κρὴ γὰρ σι ἐπὶ βασιλέα 
- Ν ἊΨ ᾿ ͵ ΔΝ ΄ ε "Ὁ 

φρατεύεαϑ᾽ αι δυνατὸν, ὅτε ᾿Αϑηναίοις, μὴ ἡγεμένων ἡμῶν, 
Ὁ» Ά, Ν 

Τῷ μὲν δὴ Τιρι- 
7 "» ““ ᾿ » Ε ε " 

δάζῳ ἀκξοντι ἰογσυρῶς ἥρεσκον οἱ τὰ ᾿Αντωλκίδα λόγοι" 
“πιην πύ5 7) ͵ ““, 7 Ψ ἊΣ ντῷ » 

{ τὸς δ᾽, ἐναντίοις λόγοις ταῦτ᾽ ἦν. ὁΐ τε γὰρ ᾿Αϑηναῖοι 
»»,»»»»--... 

ἐζοσαντο συνθέσθαι, οαὐτονόμες τὰς πόλεις καὶ τὼς νήσες 

15 ὅτε ἡμῖν, αὐτονόμων ὅσῶν τῶν πόλεων. 

Οαΐξ, οπιϊταηϊ ἄν, 
ὁδ᾽ ἐσέ, 11 Τμοοηο, οἱ Βίερῃ, [πῃ 

Οὐ], εδ ἀδὲ ἐς, Ποία οπλϊίο- 

νεῖ : Φ' πρδω ἐ--πφρασηγὸν, ἢ καὶ 
ἀσοφῆναι σρὸς ἰαυτὺς, ἢ παῦσαί γ᾽ 
ἄν στὸ Κόνωνος ναυτικὸν τρίφοντα---Ὦξδο 
ετβοὸ γψεῖρα ἤσ δοοσροηίαι: Ῥιαδαηί, 
“Λα Τινίϑαπωηι δἰε ε γεύμς σεγεϊονενι 7" 
ΦΕΥΕΜ, ἘΩ͂, ἀμί σα ἱρίόγμρι ῥαγίει 
ἐγαηβέμγηη ἐ{72, ἀμ σοτὶς γαξίμνμνι μὲ 
ἐπε αὖν αἰεπία οἰαΠ Οοπομὶν ἀρββενεῖ, 
Ῥτὸ σοι ο πο νοπάϊτο, (ςἀὰ Τὸ 
ἤπε ἀυδίο δά νογωπὶ ἀυοοης, ἢ, 4, 
"οί μι] 

αὐτὸν ταῦτα, ΔΛ, 1, Ἀγ, Οπῇ, ἰτὰ 
Βαροης , σομίγα αὐτῷ ϑίορῃ, 1..- 
ομοΐ, 

4, 14. οἱ Ἕλλην, ἥ, Ηϊθς νεῦθα 
Μοτὰν» ἀεϊεηδα σοηίαΐ,, δε ἱποϊαῆι, 
Ἀεέϊς, Ρυίο, Δηῖς ἵνικα Α, ), Βιχὶ, 

γυηζι 

8, 15. λόγοις ταῦτ᾽ ἦν. Μοτὰβ οὰπὶ 
ϑιορῇ, οὐποπάδθαϊ λόγοι, 5ςἃ νἱεῖαπι 
ἰτὰ ποὴ Ροπαπαίατ, Κορροη Ἰορο- 
Ῥαῖ: σοῖς δ' ἐναντίοις οὐ βουλομένοις 
χαῦτ᾽ ἦν, Οοπίτα ἀοδιτηυ5 ἡ οὐ αὰ 
Ἰλεμιοπμοη 5. Τμοριϊπϑᾶπι Ρ..319. τοῖς 
δ᾽ ἰνανσίοις λόγος σαῦτ᾽ ἦν, ο0 ποπιρα 
Τφηἴα, αυὸ Ἰλεηοπἤοπο8 ταῦσα λόγως 
καὶ φλυαρίας, οἱ Οἴσοτο ἴῃ Ρίίοη, 27. 
ψοῦθα, δἴασς ἱποριϊα5 ἀἰχουίηι, Νὸ- 
τὰπι σὰν 4 Γρααπταν, αἰΐσηα Ραϊο 
οὐδ ἂρ ἐοὸ (δηία 9 αὐᾶτο ἢ - 
οὐμὰ Ἔχροδιαπάαπι ὁρηοο.. 

ων Ἶ 



νυ χα να ΟΝ δ 
᾿ γ Ὡ .Ὸ Ὺ ἰἾ ὦ Η » 
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εἶναι, μὴ Λήμνε καὶ Ἰμδρῳ κφὶ Σκύρου φερηϑέϊεν" ὁΐ τε 

Θηξαῖοι, μὴ ἀναγκαεϑ εἰησαν ἀφεέϊναι τὰς Βοιωτίδας τό- 

λεις αὐτονόμους" οἵ τ᾽ ᾿Αργεῖοι, οὗ ἐπεϑύμν, οὐκ ἐνόμιζον 
ἂν τὴν Κόρινθον δύναοϑαι ὡς ἔΑργος ἔχειν, τοιότων συνϑη- 

κῶν καὶ σπονδῶν γενομένων. Αὕτη μὲν ἡ εἰρήνη ὅτως ἐγέ- 

νετο ἀτελὴς, ἡ ἀπήλϑον οἴκαδε ἕκαςος. 

Ὁ μέντοι Τιρίξαζος τὸ μὲν ἄνευ βασιλέως μετὰ Λώ- 16 
κεδιαεμονίων γενέοϑιαι οὐκ ἀσφαλὲς αὑτῷ ἡγᾷτο εἶναι)" 
λάϑρα γε μέντοι ἔδωκε χρήματα ᾿Ανταλκίδῳ, ὅπως ἂν, 

πληρωθέντος ναυτικξ ὑπὸ Λακεδαιμονίων, οἵ τε ᾿Αϑηναῖοι 

κρὴ οἱ σύμμαχοι αὐτῶν μᾶλλον τῆς εἰρήνης τοροσδέοιντο. 

καρὴ τὸν Κόνωνα, ὁ ὡς ἀδικῶντά τε βασιλέω, καὶ ἀληϑὴ λε- 

γόντων Λακεδαιμονίων, εἐἴρξε. ταῦτω δὲ ποιήσας ἀνέξανε 

τρὸς βασιλέα, φράσων, ἁ τε λέγοιεν οἱ Λακεδαιμόνιοι, 

καὶ ὅτι Κόνωνα συνειληφὼς εἴη ὡς ἀδικῶντα, γα ἐρωτήσων, 

τί χρὴ ποιεῖν περὶ τότων ἁπάντων. Καὶ βασιλεὺς μὲν, 17 

ὡς Τιρίξαζος ἄνω τοαρ᾿ αὐτῷ ἦν, Στρώϑαν καταπέμπει 

ἐπιμελησόμενον τῶν κατὼ ϑάλωδαν. ὁ μέντοι Στρόϑας 
ἐπε προ. , οὐδ ; ΚΟΥ αν 
ἰογυρῶς τοὺς ᾿ΑΘϑηναίοις καὶ τὸς συμμάχοις τὴν γνώμην 

᾿Ὅάην Μονδ᾿ ΦΓ δεῖενα, ρδῆων, οὐρα ς Σκύρου. Ἐκίατη Ὠΐο νυϊξαίαπῃ Σ κήρῳ 
8, τό, εἶρξε,. Ἰϊοάοτι5 χὶν. 8.5, καὶ δπηοηάανί, ἴπ ἴθ άἀεγε νἱἀδξηϊοῦ Πδὸ 

Ἰηζα]ο. αδίαις ποπηϊηαῖθο ἔα ἴδ, εαἴς- 
ἀεπηαὰς οοπϊαπξιϊπι πομηϊπαὶ Οταῖο- 
168 Ατιὶοὶ, ϑεὰ ρῥγεῖεγ 688, αυδ π0- 
Τηϊπδηταγ, ΤΠ 886 ρᾶτνϑε δΓ ὰ ΠῸ- 
ΤΏΘΙΟ εἴ ἱπηροῦῖο σοταρτε οπάθθδη- 
ἴωγ, αὑᾶ8 ἱπτεγάστη ἤπραΐϊαθ οὐτὰ 
οοηίοτηϊα ΠῚ ποτηϊπαπί. [τὰ Ρ]αΐο 
ἴῃ Μεπέχεπο ῥ. 298. τειχισαμένη δὲ 
καὶ να φαμένη, ἰκδεξαμένη τὸν τοό- 
λεέμον, ἐπειδὴ ἠναγκάσθη πολεμέιν, ὑπὲρ 
ΤΙαρίων ἐπολέμει Λακεδαιμονίοις. ΤΟοτα- 
ἴε5 Ῥαπερυτῖο. οᾶρ. 37. περὶ μὲν τῶν 
Κυκλάδων νήσων ἀμφισξητῶμεν, Τττγατα- 
4ὺς Ἰοσὰπῃ [πιεγρτεῖεβ πα ρεττὶ πὶ δαξ 
Π]επεῖο ῥγφοτεγγηϊεγαπι, δὰϊ πιαὶς ἰπ- 
τεγρυοίατὶ Τὰ ηϊ, 

ἐπεθύμουν. ΝΙπκὶβ Πδοο τηϊπὶ δῸ- 
ταρίὰᾶ νἱάδευσ οταῖϊο. 

ὡς ΓΑργος. Ψαυϊρᾶϊωυτα ὥς επιεπάδ- 
δδι Ιβοποὶ, Ἰερεπάο ὡς τ᾽ "Αργος. 

πρόφασιν μὲν λαξὼν ὅτι σαῖς βασιλικαῖς 
δυνάμεσι τὰς πόλεις ᾿Αϑηναίοις κατακ- 
σᾶται, προαγόμενος δ᾽ αὐτὸν ἐς Σάρδεις 
συνέλαξε καὶ δήσας ἐὶς φυλακὴν κατίϑε- 
σο. Ἰίοοτγαῖθβ Ραπορυτίο. 6. 41. ἐπὶ 
ϑανάφσῳ συλλαβεῖν ἀἰχῖϊ ; εὰ (οτπε- 
᾿ὰ5 Νεροβ ἰῃ Οοποηα οδΡ. 5. δαξιοτε 
Ῥίποηςθ τοΐετί, ἐβαρι δ Οὐποπεπι, 
ἀυδίαπιῃ “ΓΙ γίθαΖο (οἰεπία δπ ᾿ἰπηργαὰ- 
ἀεηῖθ. ϊηοηΐβ δυξιοτγι τεσ οοπβτ- 
τιδῖ {γῆδα5 ΤρεΓ ΑΥορῃδηΐβ Ὀοῃ 8 
Ῥ' 638. ὁ γὰρ Κόνωνος ϑάνατος καὶ αἱ 

"αϑήκαι, ἃς διέϑετο ἐν Κύπρῳ. ἀεϊπάς 

Ῥ- ὅ4ο. αὐτὸς γὰρ ἐν τῇ νόσῳ ὧν εὖ φρο- 
νῶν ἤσϑετο. ΟΪ, εἰἢ οὑπὶ Μαγκίαπαο 
Ἰερᾶβ ἐν τῇ νόσῳ ὧν---διέϑετο, ΤΕ πὰ 
ἴδτηδη νἱχ ἴα πηυϊανογὶβ, αἱ τοί πιο- 
πἰατη Γγῆξε ἀς πιοτῖς Οοποηΐβ ἰπ 
ΟΥρτοὸ ἰηΐα]α ρίδης 10 1145. 

ο2 



“ῖκ ληε “Ἔ“ὦὁ τ 

8 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒ ἨΕΙΙΕΝΙΟ, 

ς προσέϊχε, μεμνημένος, ὁπόσω κακὼ ἡ τοῦ βασιλέως χώρώ 
ἐπεπόνϑει ὑπ᾽ ̓ Αγησιλώξ. οἱ δὲ Λωκεδοωιμόνιοι, ἐπεὶ ἑώ- 

ρῶν τὸν Στρώϑαν πρὸς ἑαυτὰς μὲν τολεμικῶς ἔχοντώ, 
ταρὸς ᾿Αϑηναίους δὲ φιλικῶς, Θίμίδρωνω πέμπεσιν ἐπὶ 
πολέμῳ τῦρὸς αὐτόν. ὁ δὲ, διωδώς τε, "ὁ ὁρμώμενος ἐξ 
Ἔφέσε τε καὶ τῶν ἐν Μαιάνδρου τπεδίω «πόλεων, Πριήνης 

τε καὶ Λευκόφρυος καὶ ᾿Αχιλλείε, ἔφερε κὰ ἦγε τὴν βασι- 

18 λέως. Προϊόντος δὲ τοῦ χρόνου, κατανοήσας ὁ Στρόϑας, 

ὅτι Θίμϑδρων βοηϑοίη ἑκώφοτε ἀτώκτως καὶ καταῷρονητι-- 
κῶς, ἔπεμψεν ἱππέως ἐς τὰ πεδίον" καὶ καταδραμόντας 

ἐκέλευσε τοεριξαλλομένους ἐλαύνειν, ὅ. τι δύνωιντο. ὁ δὲ 
Θίμζρων ἐτύγχανεν ἐξ ἀρίςου διωσκηνῶν μετὰ Θερσάνδος 

» ᾽ " Σ Ν ε “᾿ ᾽ ͵7Ζ ᾿ Ν » 

τῷ αὐλητξ, ἦν γὰρ ὁ Θέρσωνδρος οὐ μόνον αὐλητὴς ἀγα- 

ϑὺς, ἀλλὰ καὶ ἀλκῆς [ἰογύος], ἅτε λακωνίζων, ἀντεποι- 

ιθῶτο. Ὁ δὲ Στρόϑας, ἰδὼν ἀτώκτως τε βοηϑῶντας καὶ 

ὀλίγους τὰς πρώτες, ἐπιφαίνεται ττολλές τε ἔχων ἱππέας 
καὶ αυντεταγμένες. καὶ Θίμδρωνω. μὲν καὶ Θέρσανδρον 
τρώτους ἀπέκτειναν" ἐπεὶ δὲ ὥτοι ἔπεσον, ἐτρέψαντο καὶ 
Ν ἊΜ ͵ὔ Ν ’ ": » ᾿ 

τὸ ὥλλο φράτευμω, καὶ διώκοντες τα μτληϑ εἰς πατέδω- 

λον, ἦσαν δὲ οἱ καὶ ἐσώϑησαν αὐτῶν εἰς τὰς φιλίας τό- 

8. 1... ἐξ ᾿Εφέσου, Ὁϊοάοτυβ χὶν. δδιανον. τῆδ]ς Ζϑαης ἱπιεγρτγδίδιαγ, ἰπ 
99. ὃς κασέλαξι τὸ χωρίον ᾿Ιόνδα καὶ τοπιοτίο νογίατὶ, 
Κύρισσον ὑψηλὸν ᾿Εφίσου ἀπέχον Θιφσάνδρου, ῬΟΪγεΒπὶΒ νἷν το, ἀδ 
μὰ να σετ)αράκοντα. Ὁ Ὑ εεϊίηρ. ἢν.» κκν τον Ργβεΐδδϊο : μωσϑω» 
τλὶ θαι ΤΙρίωνα ἰσβογο “υλτη ᾿Ιόνδα, σάμινος τῶν ἀπ᾽ ᾿Ιωνίας ποὺς ἀρίφους 

᾿Αχιλλείου. ῬΙϊηΐαβ ν, [δξξ, 33, Α- ἀγωνιφὰς, αὐλητὰς μὲν Θέρσανδῥον καὶ 
οὐ εοη ορρίἀυπι Ἰυχία ταπγυϊοτα Α- Φιλόξινον, ὑσοκρισὰς δὲ Καλλισίδην καὶ 
ΟἾΝ . σοπάϊταπι ἃ Μιιυϊεηθοῖθ. ἴῃ 
ἀρτὸ Ττοίδηο θᾶθεῖ, Βίορδδηυβ ΒΖ, 
κι καὶ πόλις ἰν τῷ Σιγείῳ ᾿Α χίλλοιον, 
γιάο ναϊοκοηδὶγς δὰ Ηογοἀοιίατα Ρ, 
24. 

᾿ ἧ 18, καταδραμόντας. Οοηίτα Ὠΐο- 
ἀοτοφ : τοῦ Θ'μόρωνος μετὰ υς φῇς 
ϑυνάμιως ἱξιλϑόντος καὶ πολλὴν σερι- 
ζαλομίνου λόαν, ἐσελθὼν ὁ ἋΣ σρούϑας 
εἰῦ, 

διασκηνῶν, ἘἈεδὶς Μοπιν ὁ ἰεητουΐο 
ἀἱοοάεγα ἱπίογργσιαγ, [ἢ Ογτορῶ- 
ἀΐδ {ἰϊ, 1, 38, διασκηνώντων μιτὰ «ἢ 

Νινόφρωτον, Ὠεϊπᾶς Τἰτατοπὶ8 τὴθ- 
τοϊ εἶτ αἱ ἀρποίοδβ, δυηά θη οὐδ ἢο- 
πιϊποσι, αυἱ αὰ πυτηότγασι τῶν Διόνον 
σιακῶν σιχνιτῶν φρο πα δ ν᾽ δία, 
ααο5 ἴῃ ἰοηΐα Τυυίαηάον οἵ πιαϊεὶς 
Βοποτίθυβ ἀυχεταῖ, 16 4αϊθὺ8 ἴοι 
ΑἸ] ρίαγα ἀϊοῦπι, 
- [ἰσχύος], Τικοποῖ, ἰᾶται τοῦτο σοηίαϊε 
βοσ νοσαθυϊαηι δ, αἰ τογί5 ἰπίογρτος 
τπεϊοποπι ἡ ἰκίταγ Μοπιβ ἱποίαῆε, 

8, 19. χὼν ἱππέας καί, 1Τῃ 81, ει 

1,, οἵδ: ἔχων καὶ συντετωγμίνυ; ἱππίας. 
10 Δ, 7), Βε, Οὐ, ἀδοῖ καί, 
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λεις. καὶ πλέονες, διὰ τὸ ὀψνὲ αἰαϑέαϑαι τῆς βοηϑάας-Ξ:: 
τολλώκις γὰρ καὶ τότε ἐδὲ παραγίίλας τὴν βοήϑειαν 

ἐποιήσατο. καὶ ταῦτα μὲν ἕτως ἐγεγένητο. 
᾿Ἐπὲ δὲ ἦλθον εἰς Λακεδαίμονα οἱ ἐκπετηωκότες ἱῬο- 20 

δίων ὑπὸ τοῦ δήμου, ἐδίδασκον, ὡς οὐκ ἄξιον εἴη περι  δέὶν 

᾿Αϑηναίους Ῥόδον καταφρεψαμένες, καὶ τοσαύτην δύναμιν 

συνθεμένους. γνόντες οὖν οἱ Λακεδαιμόνιοι, ὡς, εἰ μὲν 
κρατήσοι ὁ δημος, ᾿Αϑηναίων ἔςαι Ῥόδος ἅπασω, εἰ δὲ οἱ 

αλεσιώτεροι, αὐτῶν, ἐπλήρωσαν αὐτοῖς ναῦς ὀκτὼ, γαύ- 
ον δὲ Ἐκδικον ἐπέξησαν. Ἐυνέπεμλψαν δὲ ἐπὶ τῶν :ι αξχ μ 

νεῶν τὥτων καὶ Διφρίδαν. ἐκέλευσαν δὲ αὐτὸν, διωξάντα 
ἐς τὴν ᾿Ασίαν, τάς τε Θίμδρωνα ὑποδεξαμένας πόλεις 

διασώξειν, κοὴ φράτευμω δὲ τὸ περισωθὲν ἀναλαβόντα, κὰὲ 

ἄλλο, εἴ ποϑεν. δύναιτο, συλλέξαντα, πολεμεῖν πρὸς τὸν 
Στρόϑαν. ὁ μὲν δὴ Διφρίδως ταῦτ᾽ ἐποίει, κα τἄλλω ἐπε- 

͵ Ν ͵ Ν Ν ΄ »" ΄ 

τύγχαινε, κ᾽ Τιγράνην, τὸν τὴν Στρέϑα ἔχοντα ϑυγατέρα, 
πορευόμενον εἰς Σάρδεις, λαμίάνει σὺν τῇ γυναικὶ, καὶ χρη- 

»"᾽ ΕἸ “΄,Ψ ἷν ΔΝ. ΕῚ »"» 

των τπολλῶν ἀπέλυσεν" ὥς᾽ εὐϑὺς ἐντεῦθεν εἶχε μιοθο- χ 

δοτὲν. ἪΝ 

τῆς βοηϑείας. Λάδεπάσπι Γιεοποῖ. 
φεηίαϊς ἀπελείποντο, ΜΟΙ (α]ς φαϊὰ: 
πὸ αὐξμεναη φεϊάεηι σοΉ ἔα, 

ἃ τόσε ἀδέ, Μοπιϑ δάάϊε ὡς, αἱ ἢϊ ὡς 
καὶ τόσε, Ἰπ τπαυρίης ἴ,. εἢ ὦ ρτὸ ἐδέ, 

δ. 20. Ῥοδίων, ΤἩϊοάοταβ χὶν. 79. 
41 Οοποῃὶβ τὰβ τιδτὶ βοίϊαβ ἀσουτγα- 
τἰὰ5 τη το ἐπαγγανῖ, (Ὁ ΟἸταρ. οὔ. 
1. σὰπὰ Αροῆϊδὰβ ἰὼ Αἢα οκει, ἈΠο- 
ἀἴος ἴδ Οοποηὶ δἀαηχιθε πατγγαῖ, ε]6- 
ἕϊο Γδοράεφοπποηίογαμ ργροπάϊο, εἰ αὶ 
νἱάδευγ, εἰδξιὶς. ἤσγη! οἰνὶθυ5 Το ε- 
ἀφτηοπίοτγαπι βυάϊοῦῆς, Τ)εϊπάς οδρ. 
-97. Τὰ ΟἸγτγηρί δά ϊ5 97. ἀπποὸ 2. [.8- 
σεοἀφοιηοηίοσαπι δυάϊοίοα Ἡποάϊος 
ὨδΙγαΐ εἰς οι ἔξ ἐοβ, αἱ οὐπὶ Ατεηϊ- 
εὐῇθυβ αοογεηΐ, εοΐχψας, ἕαξιο ῥγθ- 
Ἰο, νἱοἰδξ : ροῖδα Γασεάξοτηοπα τηϊ- 
Πηδ Ἰεραῖος, χαὶ δυχ απ ἃ Γιἀσεάςο- 
ΤΉΘΏ 5. Ροίεγεης ; δία. Πο5 {ἈΌτηϊ- 
Ὧ8ὲ ετίγεπιεβ Γδρίθπι οατα ἐτῖθιι5 ϑρατ- 
εἰαιῖ5, ῬῃΠ]οάϊοο, ὌΙΡΒΙα εἴ Ευάοοῖ- 

τῆο, 4υἱ τεταρυδ]οαπὶ ἘπΠοάϊογαπι 
σοιῃροπεγεπῖ. ἘΠ] ρα 5 γεδὶα Πὶς 
δἀπιοηαῖς, Ευἀοοίϊπχατη εξ, ααὶ Χε- 
Ὡορβοητὶ Ἐοάϊουβ, εἰ ΤΙΡὨ 4 πὶ, χαὶΐ 
Βυῖς ὨΙρΏτ ἀᾶ5 ἀάϊς, ὈΙρητί δ ἴῃ 
ῬΓΘΙ δὰ (οτοποᾶπι τηεητίοης τῆξ- 
τηογαξϊ Ρ] αἰάγοπ5, αὐ ἴαρτα δἀπιοηυΐ 
ποίοϊο πὶ δυπάςπι. Ὠϊοάοτὶ ἰοσὰ πὶ Ἢ 
απἰτηδάνεγι ει Ὠοάνγε! ας, οοπ]εξὶα- 
τὰ ὯῸΠ Ορὰ5 Παθεδαΐ, αἱ Περο δυχ δ 
οὕτῃ Ἐσάϊσο πάνάτομο τα ἘΠοάϊϊς 
δὰ ἃππυπὶ 2. ΟἸγτηρίϑάϊ5 97. τεΐου- 
τεῖ, 

χκαταφρεψαμένους. [τὰ {ΟΥ] επά πὶ 
Ῥαϊανὶ Ρτορίεν (ξηΐωτῃ εἴ ἔξαυεηβ συν- 
ϑεμένους οὕτῃ ναΐροὸ εξ καταςρεψο- 

νεὶς 

8. 21, ξυνέπεμο ψαν. Ματῖρο ἵ,. ξυν- 
ἐξέπεμψαν. 

«ἄλλα. 8ι. 1,. σὰ τ᾽ ἄλλα. 
τῇ γυναικί, Μαᾶτρο [κξοῃο], αὐτῇ τῇ 

γυναικί, 

ω3 

γαλαῖ 

-“ ὡς 9 ᾺΝ "» ͵΄ ᾿ 4 “ὍὋ ) 

ὅτος ὁ ἀνὴρ εὔχαρίς τε οὐχ, ἡηον τῷ Θίμ- 22 
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ὅρωνος, μᾶλλόν τε συντεταγμένος, καὶ ἐγχειρητικώτερος 

φρατηγός. ἐδὲ γὰρ ἐκράτεν αὐτῷ αἱ τῷ σώματος ἡδοναὶ, 
32 ἌΝ Ν ς ΤΠ ἃ ἂν» ε ᾽ 
ἀλλ᾽ ἀεὶ, πρὸς ᾧ ἤει ἔργῳ, τἔτο ἔπρωδεν. ὁ δὲ "Ἔκδικος 

ἐπεὶ ἐς τὴν Κνίδον ἔπλευσε, καὶ ἐπύϑετο τὸν ἐν τῇ Ῥόδω 
͵7ὕ ΄ » ᾿ -“ 

δῆμον πάντα κατέχοντω, καὶ κρατἕντα καὶ κατὼ γῆν νὰ 
Ν ͵ 

κατὰ ϑάλαδαν, (καὶ δὴ ἔπλεον διπλασίαις τριήρεσιν, ἢ 

28 αὐτὸς εἴχεν,) ἡσυχίαν γεν ἐν τῇ Κνίδω. Οἱ δὲ αὖ Λα- 
δ ΄ 5 «ὖςκ Ψ ε σις 5334 }}Υ2 Ὧ δὺ 9 κεδαιμόνιοι, ἐπεὶ ἠδδοντο αὐτὸν ἐλώξω δύνωμιν ἔχοντω, 

ἢ ὥςε τὸς Φίλες ὠφελέϊν, ἐκέλευσαν τὸν Τελευτίαν σὺν 
»" “δι Ν “Ὁ Ἂν 2 ,"» ἈΝ “" Ν ΄ ταῖς δώδεκω ναυσὶν, αἷς εἶχεν ἐν τῷ περὶ ᾿Αχαΐαν να Λέ- 

χρώον κόλπῳ, τεριπλέϊν τρὸς τὸν Ἔκδικον, κεἰκεῖνον μὲν 

ἀποπέμψαι, αὑτὸν δὲ τῶν τε βελομένων φίλων εἶναι ἐπ:- 
» ΦΥΟΝ ͵ “ ͵ ἈΝ ἣν ε 

μελέαϑαι, καὶ τὸς πολεμίας ὅ τι δύναιτο κακὸν ποιεῖν. ὁ 

δὲ Τελευτίας, ἐπεὶ ἀφίκετο εἰς τὴν Σάμον, τοροσλαξὼν 

ἐκῶϑεν ναῦς, ἔπλευσεν εἰς Κνίδον, ὁ δὲ "“Ἐκδικος οἴκαδε. 

24 Ὁ δὲ Τελευτίας ἔπλει ἐς τὴν. Ῥόδον, ἤδη ἔχων ναὺς ἐπηὼ 
Ν "“ ᾿ ΄ Ν δ 7 “ΨΈΦΝ 

αὶ εἴκοσι πλέων δὲ περιτυγχάνει Φιλοκράτει τῷ Ἔφι- 

δ. 22. ἐγχαρητιιόσεροι: Πεΐποςρ8 
ΠΟ φρατηγὸς, ἱεὰ ἀρεσῆς οχ ἢ. ]. Ἰὰὰ- 
ἄαι Ῥυζοίαπαβ ἢ. 1173. 

[ἤοι ἔργῳ. 8ιὶς εἰίαπι εὐἀϊτῖο Μοτὶ 
Βαῦεῖς; (τά Ἰορκὶ ἀφθογα ραῖο εἴη. Ἑαϊ- 
τίομ 8 τοὶ 88 πυπο ᾿ηρίοοτα πο ΠΪ- 
οεῖ, Ἐκ “4 ἀενΝάϊ4.} 

Κνίδον. ΤἩϊοάοτιϑ 1, ο, Ταοοάδοιιο- 
᾿ς πἷοβ Ἀποαί 5 Γὰ ὈπλΠΠῸ8, αἷς, ρυ πη πὶ 

ϑαγηυπὶ ρρυ} Πἶδ, ἐαπηας ἀγθεπὶ ἃ 
δάς Αἰῃεηϊφηῆυπι ἀρ] επαῖῖε ; ἀς- 
ἰηάς Ἀποάίογυ αι τοπρυ] σα πὶ σοη- 
πιτυ ς ; ροῖδα δάάϊε, [ιδοςάξοπιο- 
πΐοϑ, τευ 5 ρτοίροτο οοάσηκίθυ5 ἱρῆς, 
ἱπηρεγο πὶ πιᾶτίβ. ἰΐογαπὶ δαά[ρί γα, 
οαθεσι σΟἸ ἢ δ, δὲ ραυϊατπι Γοσίοβ 
δ᾽ πὐυηχίς, Ιρίτογ ἰπ ϑαμηυπι), 
Οπίδυπι εὐ ποάστη πανὶ ΚἈΠῸ ἀἰαιιο 
[πὰ οο! εδζας τυ χ ἴδ ἤᾶνεϑ 27. 

καὶ δὴ ἔσλιον, 1τὰ τοδῖο Μοῦ αἰτί- 
τησηδοτι σεηζυί εἶἴὲέε νευθυ τη διέσγλεον, 
ηὐυοά νυΐκο Ἰεκίταγ, Ετ, Ῥοτίὰβ Ἰεκε- 
Ὀδι; διασλέοντα, 

8,23, κόλῳ, Μαὶς ), Βεγ]. Οὐπαὶ, 
κόλπον, 

ἐφ Κνίδον, Τὴ πιρτρίης ροηοίαγ, 

εἴ : ἐς Κνίδον οἴκαδε. αὐφὸς δ᾽ ἔσλει ἐς 
φὴν Ῥόδον, ]ἀδῖυΓ Ἰβίτατ νοὶ αὐ ὲ [οτὶ- 
δὶ : ἔσλευσεν ὁ μὲν "Ἔκδικος ἐς Κνίδον 
οἴκαδε, αὐτὸς δ' ἔσλοι, θεὰ ἔπ οπιηΐα 
Ρτγϑοαι Ἰοοὺβ Ὠϊοάοτὶ. 

δ. 24. ἱπ7ὰ καὶ εἴκοσι. Ἐπ ἐπὶ πὰ- 
ΤΠΘΓᾺ ΠῚ οἴ τογ ἢ ογάϊηο πὶ μαῦει Ὠϊο- 
ἄογιβ, υἱὐ ἐχίου ρἢἶδ θὰτὰ ΧΟ ΠΟρΡῃΘη.- 
δὰ Κα ρὶ σοτὶ5,᾿ 

Φιλοκράσοι. Οδῇ, πιαὶς ᾿Εφιάλτῳ 
Βαθοῖ, Αὐχὶ!ατη ἀδοθπὶ πανίαπη εὐ - 
τοπλϊα τὰ συ πὶ μοἰ τα εὶβ Εναροτθε [Ὁ - 
τ τα συ τὰ το ααἱβ να βογθο το] ]}- 
τἰοηΐ 8, ορτίτας οορηοίοοβ ἐχ γῆδε 
ογβιίοης Γρεγ ΑΙ ΟΡ 8. ὈΟὨΪ5 Ρ. 
ὅ15. ὅ31. οἵ 643. ϑίπι! ἐχ ἰἰάθπι 
Ἰοοΐβ. οοηῆδι, Οοηοπε τὰπὶ δύο 
{ὰροτία ς Ογρτὶ οἰ ᾿ὐναρόταπι δά} - 
νας, Ψοϊυϊε (οἰ ἶσος ἰτὰ Ὁ Οἰ οὶ ῥΡογ- 
βάϊαηι τοὶ Ῥογίαγαυηι ς πδὸ οταῖ αυοὰ 
Αἰιποηίεη τη σοη ἢ] τι τἀητορο τα 
πλϊγαγοίογ Χοηορηοη, Αἴαυς ἰτὰ ἢονὸ 
ἀὐζαπλοηῖο σοη ιηδίυγ παιγαιτίο Ὁ) ]- 
ποηΐδ, Οσηομ πὶ οχ νηοῦ} 8 Ῥετία- 
τὰ συ δ, ἴ)ὲ ἀσος ἀφοοῦη {πγδ- 
τοΐαπὶ Εναρογας {μά γααλ αἰ μ] 



(ἀδὲν γὰρ 

ἼΛΜΒΕΕ ΙΚ. ΟΡ. ΥἼΙ. “δὶ 

ἄλτου, πλέοντι, μετὰ δέκα τριηρῶν ᾿Αϑήνηϑεν εἰς Κύπρον 

ἐπὶ ξυμμωχίῳ τῷ Ἑὐαγόρε,, ἡ λαμβάνει πάσας" ὑπεναν- 
τιώτωτω δὴ ταῦτω ἀμφότεροι ἑαυτοῖς πράδοντες" δΐ τε 

γὰρ ᾿Αϑηναῖοι, φίλῳ χρώμενοι βασιλεῖ, ξυμμαχίαν 

ἀϊβίπεξις τταάϊάϊε Τινῆαθ, ϑεὰ οχῆδέ 
Οταῖϊο εὰ8 οοηίγα ῬῃΠοογαῖς πηι, οο- 
Βηδῖαπὶ εἰ αὐυφῆοτοπι ΕὙΡΟΟΪ 8, 
αυσῖ ἀσοοπὶ Αἰποηϊθηίδβ ἀαπηηᾶνο- 
ταηῖ ουυίαας Ὀοπα ῥα] ἰσανοτδηῖ, 
αυοά τεπιραθ]ςαπὶ πιᾶὶα μεήεγαϊ, 
Ταδτη γετο δυχεταῖ, Ετροοΐεβ ῬΏΪΟ- 
οταΐοτῃ ἀδθηλιπὶ {ΓΙ ἜγΆγο Πα πὶ ἔδοογαῖ, 
Ἐχ Ἰοοο αυϊάεπι Ρ. 821. οοηῆδί, Ετ- 
Βοοϊεση. οὐπὶ ΤἬτγαίγ θ]ο ῥγθ ἔξ 
ἱπιροτῖίο οἰδῆβ : (δὰ ΤΉτγαίυ υ] πὶ 
Τατητηὰπι ἔα δ ἀσοοπι, ἱηοῆδ ρυϊο 
νετθὶβ : Θρασυξάλου ςρατηγῶντος, Ῥὰ- 
τγοτὰ ῬὨΙοογατὶβ πυΐααᾶπι Γγ88 πο- 
ταϊηανῖς. Ετροο β δαΐοπῃ οὐϊπηθη αἰ - 
οἷταγ εχ Γγῆξε ἴῃ δὰ πὶ ογαιίοης Ρ. 781. 
Τγαίν θα] 5. ΓΟἸ]Πσθὲ δαὶ σὰπὶ 8115 
εἀυχοτγαῖ, οὐτὰ οἰ ΔΗΠ ρτοοῆξι; [δὰ αἴου- 
4ὺς ἔμδτη τηδρ 8 481} ΡῸ]Ἰοἀ ΠῚ ΤΟΙ 
υχὶῆδς ἀϊουπίυγ ; φαδρτορίεσ Ετρο- 
Οἷδβ ἱπίεγ δά υ]αίοτοβ ΤἬγαίν Ὀ0}] τεὶϊα- 
τὰ5 δαῖτ, Ἑαξταπι ἀοίπάς ἕαϊς ἀποαπι 
ὩΘΡΠ ρ οπτῖα, οὐ παν πὶ αυθεάδπι ρτο- 
Ῥίεγ ρεοαηΐξε ἱπορίατῃ ἀδίεγεγεηϊοσ ἃ 
τα εἰ υ5, (δ᾽ ἀπορίαν χρημάτων καΐα- 
λνομένας) αἰῖδο ἀταἰττογεηῖατγ. Τρίτατ Α- 
τῃεηϊθηίεβ, ααὰπι Τ᾽ Ὥγα θα] τ σὰ πὶ 
τοὶ 4 αἱ8 ἀπο θιι5. δὲ οοταϊεῖθιι5 γτεάϊτα, 
ται οηοη]α ἱπηρεεῖϊ οἰ ρεουπίαγατη 
ἃ οἰν ται 5 δοσερίαγατη τοάάογα 1ὰ- 
Ῥεγθηΐ, Ετροοὶοβ ΤὨτγαίγθυΐο Τααῆϊ, 
υϊ, οοσαραῖο ΒγυΖδηῖίο, πᾶν68 τείϊηθ- 
τεῦ οἱ ϑϑυιμδο Π] 1 πὶ ἴῃ τηδίγ πο πὶ 
ἀσοοτγεῖ, Αητδ γεάϊτα τὶν ΓΟ ἰπίου ἤδοο 
οολΠ]α ΤὭτα γ θ.] 5. ΟσοἰΓὰ 58. ἕαϊς Ὁ 
Αἰρεηάϊϊ5, αὐ Χεπορθοη ἀοουϊτ, Π) 6 
Ὧδο οἷυ8 πιοτίς Γγῆδβ, Παΐτη μοι 
τηετηοτγαία Ποπιϊηἰβ σοη ἢ] ἶα ρεἤητηδ, 
τὰ Ρεγρὶς Ρ. 821. Θρασύξελος μὲν ὧν, 

δι περὶ αὐτοῦ “πλείω λέγειν) 
καλῶς ποίησεν ἕτω φελευτήσας τὸν βίον. 
οὐ γὰρ ἔδει αὐτὸν οὔτε ζῆν, ποιάτοις ἔο- 
γόοις ἐπιξελεύοντα, οὐϑ᾽ ὑφ᾽ ὑμῶν ἀποϑα.- 
γξίν, ἤδη τι δοκθντα ὑμᾶς ἀγαϑὸν πεσοι- 
ηκέναι, ἀλλὰ τοιάτῳ σπρόπῳ τῆς τσόλεως 
ἀπαλλαγῆναι, ἙτρΟΟΪΙ ΡΟΗ͂ τεάϊταπι 
δοουΐατο, οὐπὶ 8}1}, τὰτὰ ΤΥ ῆδβ ἵπι- 
ῬΓΙΠλΪβ οἱ οὈ͵εοὶς τὸ8 τὶς βεῆδβ δὰ 
Ἠ δ Ἰοαγπδ πὰ Ρ. 223. οἶμαι δ᾽ Ἔργο- 
κλέα περὶ μὲν ̓ Αλικαρνασσῷ καὶ περὶ τῆς 
ἀρχῆς καὶ περὶ τῶν αὐτῷ πτιπραγμίνων ἐκ 

ἐπιχειρήσειν ἀπολογξισϑαι, ἐρεῖν δ᾽ ὡς ἀπὸ 
Φυλῆς κατῆλθε. ΕὨοδταϊ ΒΕ ΓΓ ἰπίοΓ 
Ἔχία!ςβ, 4αὶ οὐπὶ ΤὨτγα γ θυ] ῬΏγ]οα 
οσσυρανοτδηΐ ; εοἴᾳας τοὶ οἷνῖ- 
Ὀὼὰ5 Ρτϑιυ ε ΤΉγα Ὑ Ὀ.]ὺ8 νἱάοίυτ 
ἴῃ ἱπιρεῖῖο. 6 Ηδ)ϊοαγηδῆο ἰΐογαπι 
ἴδ᾽ ρΡ. 827. καὶ ᾿Αλικαρνασσεῖς καὶ οἱ 
ἄλλοι οἱ ὑπὸ τάτων ἠδικημένοι, Ηἰ ἱρίτας 
Ἠδ]οαγηδῆξηζες ἱηρτγι πιὶβ ἀς ΤἬγαίυ - 
Ῥαυϊο εἰ Ετροοὶς οοηααεῖ! ἐγαπί, Μὰ- 
δηᾶ ρεουηΐα πιυϊταίαγα [ας Ετρο- 
οἷεπι, αἰοϊπη9 εχ Ὠοιηοῆμεπα ἀς 
[41 Ἰεξαϊίοης Ρ. 389. ϑεά ουπὶ π10}- 
18, ἱτγοραῖα εἶ, ἐχ ορί θὰ8 δ᾽ 8 τησ!το 
ταϊπουῖθαβ πο μοι τεάϊρὶ, φυεοῆϊο- 
πὸ ἰηθίταϊα, δοουίδιυ8 εἶ ἃ ἔγῆᾶ 
ῬμΙΠοογαῖος, αὶ φυδεῖογ ΕτρΟΟΪ 5 ἴα - 
εταῖ, εἱ πλυϊία {ατεὶρυϊδ εχ Ὀοηΐβ 
ον Ῥεγπἐτοπῖς Ετροοὶς, Ραϊα- 
ἃἴατ, τηοηδηῖς Τγῆδ Ρ. 828. Απίε 

τοάϊτατι Ετρος 5 ἰαὐρίοοῦ ᾿ρίαπι εἰἰ- 
ἅτ ΤΉγα  νὈυ] πὶ διϊγοηΐετη, ἀσσεπῃ 
οἰαῆθ, (υἰἔπ ἃ γῆς δοουίδίαπι : 
ααΐρρα εχ ουὐὰβ οταίίοηςε, σοηΐϊγα 
ΤὨγαίυ θυϊαπη ἀϊξὶα, τεΐοτε ποπλίηᾶ 
Απαχῖδὶϊ, Ὠ᾿οθορο 8, θεῖο, Ροὶν- 
ἢταιὶ, Ππγεηΐδϑο, Ῥυγγῆδο, εἰ δ]ῖα 40186- 
ἄστη νεῦρα Ἡατγροοταιίου, δε ἤσπηὰϊ 
τηοπεῖ, ἀυθιια δ οὐἰτἶσοβ, ἀπ σεπυΐηᾷ 
ἢϊ γῆξε ογαῖῖο, Θυδ ἢ ἐχβατγοεῖ, ἀς 
ας ροβτετηα ΤὨτγαίΥ 0]} εχρεάϊτίοπε 
ταυϊο Ρ᾽ατα εἰ οεγίογα Πα ΌΘΓΈ πηι 
οοπηρετία. Αἴαὰς ἢφοο αυϊάεπι ἐΡῸ 
Ῥϑυϊο οορὶοῆιυβ αἰραϊαν!, αυοηϊαπι 
1γῆξε ἱπιεγργθῖοβ ἢδο γογα πῇ ἰὈΪ ἐγδαὶ- 
ἰἄτα πὶ ἰοιήρογα ἀηηοίαδ πεὸ ΡΕΠῸ- 
185 αἰ ηχὶ δ ν᾿ ἀεθατη. Νέεο ῥγεβοῖεγ 
Τγῆδτι 8]15 εχ Τοτιρτου 5 νεϊυῖ5 
ΤΏ ταί Ὀ.}1} ἀετεγτίπηα δηῖθ πηογίετα 
ΟΠ ἢ] οομπητδιποσανξ ; Εἴ ΓΏΪΓΟΙ, ἃ 
ἀοξεβίτηο Ὠϊοάοτὶ ἱπίεγργεία Ἰοου πῃ 
γῆς ἔα δ ογα απ. ΡΠ οσταῖεπι 
ἰρίεατ, ἃ Χεοπορῃοηΐς σοπηπισπηοτᾶ- 
ἴχπη, Ρυΐο δὐπάοπι εξ, απ ἔγῆας 
Δοουΐανϊς, Ὡς ΒγΖδηῖῖο εἰ “ΓΠαίο, 
οσουρᾶῖα ἃ ΤὭταίϊγ 10 Ποο τοτηροτα, 
ἀϊπιπξια5 ᾳυεξοάδτα τταάθπιθ ἰηἔγα 
δᾶν, 1. 28. 
δὴ σαῦτα, Μαῖς Α. 1. Βιγ]. (αᾷ. 
φαυτᾶς 

οά 
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ἔπεωπον Ἑὐαγόρω, τῷ τολεμῶντι πρὸς βασιλέα ὅ τε 

Τελευτίως, Λακεδαιμονίων πολεμούντων βασιλεῖ, τοὺς 

τλέοντας ἐπὶ τῷ ἐκείνε πολέμῳ διέφϑειρεν. ἐπαναπλεύ- 

σὰς δὲ εἰς Κνίδον, καὶ διαϑέμενος ἃ ἔλαζον, ἐς Ῥόδον αὖ 
᾽ ΘΝ “»“Ὕ ΝὟ ε»ν " 

ἀφικόμενος ἐρδήσ᾽ει τοῖς τὼ αὑτῶν ᾧρονξσιν. 

25 Οἱ δὲ, ᾿Αϑηναῖοι, νομίσαντες, τὸς Λακεδοιμονίες πά-- 

“λιν δύναμιν κεκτῆσθαι ἐν τῇ ϑαλάδη, ἀντεκπέμπουσι 

Θρασύξελον τὸν Στειριέω σὺν τεπαράκοντα ναυσίν. ὁ δὲ 

ἐκπλεύσας, τῆς μὲν ἐς Ῥόδον βοηθείας ἀπέοχε, νομίζων, 

ὅτ᾽ ἂν αὐτὸς ῥωδίως τιμωρήσασθαι τοὺς Φίλους τῶν Λα- 

κεδαιμονίων, τεῖχος ἔχοντας, "ἃ Τελευτίου σὺν γαυσὶ ταρ- 
7 7 " Ε “»" ωΗΝ ὡ." Ὁ» 7 

ὄντος, συμμώχδ ὀντος αὐτοῖς 8ὃτ᾽ ὧν τὸς σῴετερδς Φίλεδς 
4Φιὺν » 7 σι ΝΣ 7 "' Ἂς 

υπὸ τοῖς πολεμίοις γενέοξαι, τάς τε πόλεις ἐχοντὰς, ΚΦ 
Ἀ 7 ., Ν 7 7 ᾿᾽ λ 

“Οτπολὺ πλείονας ὄντας, κα μάχη γε κεκρατηκότας" εἰς δὲ 

τὸν Ἑλλήσποντον τυλεύσας, αὶ δενὸς ἀντιπάλξ παρόντος, 
ΒΡ »“Ἥ "“ -" 7 Ε  ά Ν ἢ ἊΝ 

ἐνόμισε κατωπρᾶξαι ἄν τι τῇ πόλει ἀγωϑόν. καὶ ὅτω δὴ 

καταμωϑὼν τὐρῶτον μὲν φασιάζοντωας ᾿Αμάδοκόν τε, τὸν 
᾿Οδρυσῶν βασιλέα, κα Σεύϑην, ὃ ἐπὶ ϑαλάξη ἄρχοντα, 

ἀλλήλοις μὲν διήλλαξεν αὐτὸς, ᾿Αϑηναίοις δὲ φίλους κφὴ 

συμμάχες ἐποίησε, νομίζων, τὸ τὰς ὑπὸ τῇ Θρῴκη οἰκόσας 

ἐκείνου πολέμῳ, Οαξα!ὶ, εἀϊάϊε ἐκείνῳ, 
Ψοϊυῖς τᾶ, φῬυϊο, πιοὶ!γο ἀυτ πὶ 
Ἰεδεϊουΐθ νυϊσαῖοε, αἱ ἐκείνῳ πόλεμος 
ἀϊοεϊταν θα πὶ σοπίγα τεροπὶ Ῥοτία- 
ΤΌΠΊ, ιν 

8. 25. Στειριίέα, Ν᾽ αἱραίυπι Στυρία 
σεττατῖ πῇ ἐοσηοηδατγαηί νἱ τ ἀοξδιϊ, Η ἐπι- 
Λειηυΐς δά Αὐἰπορῃ, ῬΙυίαπι Ρ. τ66. 
ὙΠ Ιης αὦ Ἡϊοάογυπι χὶν, 32. οἱ 
ἹΜατγοκίαηά, κά Τγῆαπι Ρ. 480. εἀϊι, 
Ἐεῖπες, Νανίαπι πυπιόγαπὶ ΤΉΓαίγ- 
Ῥυΐο ἄσος ἀεάυδίατασα οὐπάσπι ἀδὶ 
ἸῬϊοδογο χὶν, δ4. Ὁ ΟἸντη ῥ᾽ δα 8 97. 
πηηο 1, Ῥαυΐο δηΐεν Μαρο 1κεοη- 
εἴαν, ρῖὸ κικτῆσϑαι, πηδεῖ κατασκευ- 
ἄζισϑαι, Λίαυς οπιηΐηο νυἱραία 16- 
ξιῖο νομίσαντες κικτῆσϑαι ἀυτί αἰϊαυϊά 
αθεῖ, βαϊίοπι οὔ ἀθετεῖ ἀκύσαντερ. 

ἀντίσχι, Εχ οσοσπ δέϊυγα τ, Ῥοπὶ 
ἀσίεχιτο ροίαϊς Μαᾶΐζο ἱιξοποῖαν, 

Ἰθϊάεπι ἀείποορβ ἐχῆδι σιμωρήσεσθαι, 
Μαϊε! 

μάχη κικρατηκόσας. Ληῖς Ἐοάϊοὶ 
πανατοδὶ αὐἀνοπίατι Τιποράἀφοταοηΐος 
ταὶ Πυάϊοῦ οἶνοδ, ῬγθοΙο ΘΟΏ ΤΟΙ, 
νἱοογδηῖ ἀτηΐσοβ Αἰποηϊηἤπὶ οἶνοβ, 
εοἴάυς εἰεσογαηῖ, Ῥοῖοδα πὶ σοηϊτα 
ἸΠ|Ὸ05 Ῥγθοϊο νἱ οἰ δ νυἱάσηταγ, οὲ αὐϑο8 
ἰρίαβ του δ, οατ {ΠῚ σας] δὰ 
ΔΟΙΌΡΟΙοΒ οοσυραῖδξης ; σεῖχος ἰδίταν 
νἱάειαν Ἀποάϊογαπι υὐδὶβ δογορο δ, 
ἀὰς σα ε! Παπὶ αἰϊαὰ ἰπία! εξ, Ῥὸ- 
Πγοπιατι ἰητεγρτγοιατοηετα σοηβτυτηδὲ 
Ἰοῦυ5 Ὠἱοάοτὶ πὰ δ. 30. ἀβετοηά 8, 

8. χό, οἰκύσας. Ἐλοξὶς τα οτηςηάδ- 
υἷι Γεοποῖαν, ναϊκαίαπι ἀκύσας. Α- 
τηπάοουβ ἰπ ΑΠΔΌΔΙ͂ νἱϊ, 5. εἰ ΑἸ δὲ 
Μηδόκος Ἀρρεϊ!αΐαγ, βουῖηεη Απιᾶ- 
ἄδοο ἰηΠαϊαηίοπι πᾶρες Λτβοίεῖον 
Ῥο πο, ν. Ρ, 463. οἀ, Νἱδιοηϊ, 
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πόλεις Ἑλληνίδας, φίλων ὄντων τότων, μᾶλλον προσέχειν 
» » ᾿ ΄ » 

ἂν τοῖς ᾿Αϑηναίοις τὸν γξν. ᾿Εχόντων δὲ τόὅτων τε καλῶς, 27 
καὶ τῶν ἐν τῇ ̓ Ασίῳ πόλεων, διὼ τὸ βασιλέα φίλον τόϊς 
Ε) ᾽ 3 ΄ Ν 

᾿Αϑηναίοις εἶναι, πλεύσας εἰς Βυζάντιον, ἀπέδοτο τὴν δὲ- 

κάτην τῶν ἐκ τῷ Πόντου πλεόντων. μετέφησε δὲ εξ ὁλι-- 
7 » Ν δ -“ 49 ΠΝ Ζ ἐ: “΄Ἂ. ᾽ 

γαρχίας εἰς τὸ δημοκρατξίο) αἱ τοὺς Βυζαντίους" ὥς᾽ οὐκ 

ἀχϑεινῶς ἑώρω ὁ τῶν Βυζαντίων δῆμος ᾿Αϑηναωίες ὅτι- 
Ι "᾿ ᾽ “᾿ ͵7 -" Ἀ 7 Ν 

πλείσους παρόντως ἐν τῇ πόλει. Ταυτὰ δὲ πράξας, καὶ 28 

Χαλκηδονίους φίλες προσποιησάμενος, ἀπέπλει ἔξω τοῦ 

ἙἙλλησπόντε. ἐπιτυχὼν δὲ ἐν τὴ Λέσξῳ ταῖς πόλεσι πά- 

σαις, ὠλὴν Μιτυληναίων, λακωνιζὥσαις, ἐπ᾽ ὁδεμίαν αὐ- 

τῶν ἤει, τρὶν ἐν Μιτυλήνη συντάξας τές τε ἀπὸ τῶν αὑτοῦ 

νεῶν τετρωκοσίους, καὶ τὸς ἐκ τῶν πόλεων φυγάδας, ὅσοι 

εἰς τὴν Μιτυλήνην καταπεφεύγεσαν, αὶ αὐτῶν δὲ Μιτυλη- 
7 ΡΨ Ή 7 δ ᾿ 9 ͵ ε ᾿ 

γαίων τὸς ἐῤῥωμενεφάτες τπροσλαξὼν, καὶ ἐλπίδας ὑποθὰς, 
»" ᾿Ὶ 7 « Ξ΄7ὡι ͵ Ν ᾿ 7 

τοὺς μὲν Μιτυληναίοις, ὡς, ἐὰν λάζη τὰς πόλεις, προς ται 

τὐάσης τῆς Λέσδε ἔσονται, τὸς δὲ φυγάσιν, ὡς, ἐὰν ὁμῷᾷ 
ὄντες ἐπὶ μίαν ἑκάφσην τῶν πόλεων ἴωσιν, ἱκανοὶ ἔσονται 
- ᾽ Ν 7 ᾽ »"»Ὃ5Ὄ -“" 3 Ἵ » 

ἅπαντες ἐς τὰς τσατρίδας ἀνασωϑθῆναι, τὸς δὲ αὖ ἐπι- 
ζάταις, ὡς, φίλην Λέσξον προσποιήσαντες τῇ πόλει, 

πολλὴν εὐπορίαν χρημώτων διωπεπραγ μένοι ἔσονται" ταῦτω 
δὴ ταραμυϑησόμενος, κα συντάξας, ἦγεν αὐτὲς ἐπὶ Μή- 

Ν ΄ δι ε ᾽ 

ϑυμναν. Θηρίμαχος μέντοι, ὃς ἁρμοςὴς ἐτύγχωνεν ὧν29 
«ἃ 

8. 27. ἀπέδοτο. Τιοσανῖξ τεάἀϊέαβ ες 
ἀεοῖτηῖβ ἴσα ροτιϊ τοῖο ΒυΖαπεῖπο. [τὰ 
τεξδὶς Τ)οάνε!! ἴῃ ἀππὶ Ὡ]ὰ5 οἤτοπο- 

᾿ Ἰορίᾶ. 
8. 28. ἐσισυχών. Ἐε5 ᾿ΤὭτΑ ΒΟ] 

Ὄτεν!τεγ ἢσ ἐπᾶῖγας (Ὁ ΟἸγτηρίαάς 
97. τ. Τιοάοτιις χὶν. ο4ᾳ. πλεύσας ἐς 
᾿Ιωνίαν καὶ χθνατΣ λαξὼν παρὰ σῶν 
συμμαχῶὼν, ἀνέζευξε, καὶ διωτρίξων τσερὶ 
Χεῤῥόνησον, Μήδοκον καὶ Σεύϑην, τὸς τῶν 
Θρᾳκῶν βασιλεῖς συμμάχες ἐποιήσατο" 
μετὰ δὲ τίνα χρόνον ἰξ Ἑ.“λλησπόντου 
«πλεύσας εἰς Λέσξον, ἐν τῷ τυαρὰ τὸν 
Ἐρισσὸν αἰγιαλῷ καϑώρμει" ἰπιγενομέ- 

νων δὲ τονευμάτων μεγάλων, εἴκοσι μὲν καὶ 
«ρεῖς πριήρεις δ εφϑάρησαν, μετὰ δὲ τῶν 
λοιπῶν διασωθεὶς ἐπήει τὰς κατὰ τὴν 
Λέσβον πόλεις προσαγόμενος. ἀφειτήκι- 
σαν γὰρ πᾶσαι πλὴν Μιτυλήνης. καὶ πρῶ- 
σὸν μὲν ἐπὶ Μήϑυμναν παραγενόμενος, 
ἐσισυνῆψε μάχην τοῖς ἐκ τῆς πόλεως, 
ὧν ἦρχε Θηρίμκαχιος ὃ Σπαρτιάτης. 

κατασπιφεύγεσαν, ἴα Α. 1. Βτ. Οαβ, 
Τδοποῖ. δοαπμάα. Μοχιβ, πείοϊο ἀπὰς 
Τὰ πη), Ροίαϊς κατασπεφεύγεισαν. 

᾿ ὡς, ἐάν, ἴπ Α.1. Βτ. (αῇαϊ, ἀεεῖ ὡς. 
ταῦτα δή. Τιὰ εἰ ἴῃ τηᾶγρίπε ἵν, Ῥτὸ 

γὙυ]εδίο δὲ, οἱ ρχοθανὶ: Μοσαδ, 
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τῶν Λακεδαιμονίων, ὡς ἤκασε τὸν Θρασύξελον προσιόντα, 

τς τε ἀπὸ τῶν αὑτῷ νεῶν λαξὼν ἐπιδάτας, κφὶ αὑτὼς 

τὸς Μηϑυμναίες, Ἂ ὅσοι Μιτυληναίων φυγάδες ἐτύγχανον 

αὐτόθι, ἀπήντω ἐπὶ τὼ ὅρια. μάχης δὲ γενομένης, ὁ μὲν 
Θη ἴμαχος αὐτοῦ ἀποθνήσκει, τῶν δι ἄλλων φευγόντων 

δ ς 

80 πολλοὶ ἀπέθανον. Ἔκ δὲ τότε τὰς μὲν προσηγάγετο 
ΟΙ. 97. ξ. -“ ͵ὔ δ κ " 9 "»" “" ΄. 

τῶν πόλεων, εκ δὲ τῶν οὐ τοροογωρδσων λεηλάώτων, χρη- 

μάτα τοῖς ςρατιώτωις παρέχων, ἔσπευδεν εἰς τὴν “Ῥόδον 

ἀφικέαγαι. ὕπως δὶ ἂν καὶ ἐκεῖ ἐῤῥωμενέξατον τὸ ςρώ- 

τευμώ ποιήσαιτο, ἐξ ἄλλων τε πολλῶν ἠργυρολόγει, καὶ εἰς 
ν δι “9 ΄, ε 7 3 Ν ᾽ ΄ δ 

᾿Ασπενδὸν ἀφικόμενος, ὡρμίσατο ἐς τὸν Ἑὐρυμέδοντα τπαο- 

ταμόν. ἤδη δὲ ἔχοντος αὐτῷ χρήματα ταρὼ τῶν ᾽᾿Ασπεν- 

δίων, ἀδικησάντων τι ἐκ τῶν ἀγρῶν τῶν φρατιωτῶν, ὀργι- 
,.5 «»ν γᾷ “ Ν᾿.» 7 7 

δόντες οἱ ᾿Ασπένδιοι, τῆς νυκτὸς ἐπιπεσόντες, κατακότηε- 

σὶν ἐν τῇ σκηνῇ αὐτόν. ᾿ 

81 Καὶ Θρασύξελος μέντοι, μώλω δοκῶν ἀνὴρ ἀγωϑὺς 
᾿ -“ ᾽ 7 ε ΄ ᾿ 8. » ς. 2 ΣΎΨΙ 

εἰγα!, ὅτως ετελεύτησεν. οἱ μέντοι ΑΜήνωιοι, ἑλόμενοι ὧντ 
. “) 7 φίτια, Ν, “  Θ3Φῳ2 ᾽ 7 ὡν τ αὐτῷ ᾿Αγύριον, ἐπὶ τὰς ναῦς ἐξέπεμψαν. αἰοϑόμενοι ὃ) οἱ 

Λακεδαιμόνιοι, ὅτι ἡ δεκάτη τε τῶν ἐκ τῷ Πόντε πεπρα- 
᾽ ,ὔ ε ᾿ 

»" μένη εἴη ἐν Βυζαντίῳ ὑπ᾽ ᾿Αϑηναίων, αὶ Χωλκηδόνω ἔχοιεν, 
“...... ὦ 

8. 29. τοροσιόνσα. Ματρο 1,οοηοῖαν. 
προσιίναι. 

8. 10, ἀφικέσϑαι. Ἀρξϊο ᾿τὰ Ἰερὶξ εἰ 
αἀἰπίηραϊς τοᾶγρὸ ᾿δολοὶ, οαπὶ νυΪρο 
εὔἴξιε ἀφικέσθαι, ἕπως ἄν-τ φοιήσαιτο' ἐξ 
ἄλλων τι εἴο, 

ἄλλων τι σολλῶν, ΔῊ [αἷϊ ΟἹ πὶ σό- 
λέων [οὐ ρίατῃ ἢ 

ἀδικησάντων, Ἰλϊοάοτιϑ : ἐδήωσαν τὴν 
χώραν, Οογποιίυα ΝΈροῦ οἂρ, 4. πὶ 
Ῥγδεῖογ οἰ αἴξ τὰ δὰ ΟΠ οἰδτι Ὁ ΟῚ ἱΠδι, 
πεξαῦὺς {λεῖα αἰ οπτογ ἰη οαεία ο᾽8 
ἀρογοηίον νἱ ει Παρ, ἃ θα τ ατία οχ ορρὶ- 
ἀο ποέξϊω ογυρτιίους Γἀξῖπ ἴῃ τὰ θοΙ ηᾶ- 
ουἷο ἰπιεγίεδϊω, ἢ, Ροίξ ΤΏ 0] 
οἴοδεπη, ἠδήγαηῖς Ὠίοάοτο χὶν, 99. οἱ 
σῶν ᾿Αϑηναίων τριήραρχοι σιρδεεῖς γινό- 
μενοι καὶ ταχὺ σληρώσαντις τὰς ναῦς 
εἰς "Ῥόδον ἰξίσλιυσαν' ἀφηφηκυίας δὶ τῆς 

πόλιως, καὶ τῶν φυγάδων φρώριόν τι 
καφοιληφόσων, μετὰ τύτων διεισολέμουν 
τυρὸς σὸς κατὰ τὴν πόλιν. οἱ δὲ ̓ Αϑηναῖ- 
οἷν πγυϑόμινοι τὸν Θρασυξύλου σοῦ φρα- 
φηγῶ τιλευσὴν, ᾿Αγύριον φρατηγὸν ΠΝ 
σιψαν, δ άο5, Ἐποάαϊογανῃ (ρα ϊεῖο- 
δαὶ γεογυάυϊ ἔς, εἰ πῆς Αἰμεηϊεηῆ- 
πὶ δπηΐοοβ, ἃ ᾿ιλοςαἀφοσηοηίογαπι τ» 
ἀϊοῦβ εἰεδῖοβ, οδο! !ὰ πὶ οσουραῖδε, 
αυοά αρτα Χοπορἤῆοη τεῖχος ἀἰχοτγαῖ, 
ἢ ΠῚ τλα} 8 Ἰοσασα ἔπι Χοπορῃοηιὶς 
σου ρίυ ΠῚ οδηίεγο, 

8. 41, ᾿Αγύριον, Ἑάϊιοπ 8. οπγηος 
᾿Αφγύριον, παι τηοηςηὶς ὟΝ εὔε!ηρὶο 
ἃ Τιοάογαπι, σογγοχὶς Μοτα8, 

ἔχωσι, Τιορκοηάσπι ρυϊο ἔχοιν, Ο- 
{αι ν 5 δηΐπὶ ργθθοςς οἱ Γδαυΐταγ, 
ἀυἷο δηῖςα Δ. ), Βτ, Οὐ, σεσραγμίνν 

εἴη, Μαὶς, 



ΤΙΒΕῈ ΙΥ. ΟᾺΡ, ΥΠ]. 435 

καὶ αἱ ἄλλαι Ἕλλησπόντιαι πόλεις, Φίλε ὄντος αὐτοῖς 
Φαρναδάξε, εὖ ἔχοιεν, ἔγνωσαν ἐπιμελητέον εἶνα.. Τῷ 81 

᾿ ἡ ͵7 ἐν δὲ δὰ) ΣΦ ( «ἔ μὲν οὖν Δερκυλλίδα, δὲν ἐμέμφοντο" ᾿Αναξίξιος μέντοι, 
φίλων αὐτῷ γενομένων τῶν ἐφόρων, διεπράξατο, ὥςε αὖ- 

, » « 2 ᾽ 3 Ἶ ( κοΥ 

τὸς ἐκπλεῦσαι ὡρμοςὴς εἰς "Αὔυδὸν. εἰ δὲ λάδοι -.» 

κφὴ ναῦς, κοὶ πολεμήσειν ὑπιογνέίτο τοῖς ᾿Αϑηναίοις, ὥςε 

μὴ ἔχειν ἐκάνοις κωλῶς τὼ ἐν Ἑ)λησπόντω. Οἱ μὲν δὴ 35 

δόντες καὶ τρεῖς τριήρεις, "κα ἀφορμὴν ἐς ξένους χιλίες, ἐξέ- 
πεμψαν τὸν ᾿Ανωξίδιον. ὁ δὲ ἐπειδὴ ἀφίκετο, κατὰ γῆν 

μὲν ἀϑροίσας ξενικὸν, τῶν τε Αἰολίδων τοόλεων ταρε- 

σπῶτό τινας τῇ Φαρναξάζς», καὶ ἐπιςρατοπεδευέσαις τες 
͵7 δὲ κ᾿ ἊΨ ᾧ » 7 Ὗ,, 7 Ν 

πόλεσιν ἐπὶ τὴν "Αδυδὸν ἀντεπεςράτευε, κρὴ ἐπορεύετο, καὶ 
2Δ, Ν ͵ ὙΒΡ Ἀ “ Ὰ Ν Ψ Υ᾿ 

ἐδήε τὴν χώραν αὑτῶν. καὶ ναῦς δὲ, πρὸς αἷς εἶχε, ξυμ- 
: ΄ ᾽ ᾽ 7 " " “Ὁ ΕΣ 

πληρώσας ἐξ ᾿ΑὈύδου τρεϊς ἄλλας, κατήγεν, εἴ τι ὧϑ 

λωμξάνοι (ἀπ᾽) ᾿Αϑηναίων ταλόϊον, ἢ τῶν ἐκείνων ξυμμά- 

χων. Αἰοϑόμενοι δὲ ταῦτα οἱ ᾿Αϑηναῖοι, κα δεδιότες, μὴ 34 
᾿: ἑ ἱ ᾽ »ΡΟ-ς 4 

διαφϑαρέη σφίσιν, ἃ κατεσκεύασεν ἐν τῷ Ἑλλησπόντῳ ΟΙ, 98. ἕ- 

Θρασύθδελος, ἀντεκπέμπεσιν ᾿Ιφικράτην, γαὺς ὀκτὼ ἔχον- 

τῶ, καὶ τελταφὰς ἐς διακοσίες καὶ χιλίους. (οἱ δὲ πλέϊ- 
φ »Ἣν 5 ΄ Ε ͵7 ΄' 3 Ν ΠΗ ἠπὸ ὦ 

σοι αὐτῶν ἦσαν, ὧν ἐν Κορίνθῳ ἥρξεν. ἐπεὶ γὰρ οἱ ᾿Αρ- 
ΠΩΣ 

8.32, ὁδὲν ἐμέμφοντο. Μοτὰβ ἤδοο ἄἀρίϊοσ, Ῥδυ]]ο δηίς νε ῆπης οοηϊῖ- 
τὰ ἱπιεγρτοίδιασ, αὐδῇ Τλεγον 45 
αὐξυμδε τὰπι ϑραγίςο ἢ εξῸ νετὸ 1)εγ- 
ΟΥ̓] άα πὶ δάμας ἔα δ οεπίεο ἴῃ Ηε]- 
Ἰείροπτο, αὐἱ ροῖ Οὐποηὶβ νἱξτοτία πη 
ἔαρτα 8. 8. 3. εὰπὶ ποπηϊηανὶε Χεηο- 
Ῥῇοη. Ηαὶο ᾿ρσίθαγ ἤσὰπο ΓσΟΘΠΌτοπῚ 
ταϊτα πὶ Απαχὶ απ, εἰ πυϊ τὰ  ογ- 
ΟΥ̓ άθΒ φρεοσαῖατα ἔαϊς υαἱϊα ἰπμ Τα. 
Μεοῦπι ἐεπτὶς δεῖαπη Ποάννε!}. 

8.33. ἀφορμὴν ἐς. Ῥεσυπίαβ εἢξ, 
δρεγίαγη δ, δά τὶ ]ϊτεβ τηεγοθάθ σοη- 
ἀποεπάοϑ. 

,᾿ 
ἰ 9 φοπ'εὸ Ἠδης ἰεξϑῖο- 

Ὡδπὶ οὰπὶ Μόοτο Ῥτϑθίι]ῖ να] αῖεο ἐσὶ- 
σρατοπεδεύσας. ἴξομο!. επηεπάδθαϊ 
ἐπιφραφοπεδεύσαντος σὺν τοῖς πόλεσιν. 
[δας ἢ, ἐπιφρατοπεδεύσασι ταῖς το. 

Ετ [ΔΟοσ ἤδοο ταυταῖὶο, εὲ δοτιβ 

οἶβ, ἄλλων σε πόλεων. Ἦος εἴ αἸΐα ἰο- 
οὑτα πηθγαθγδηΐ ἴῃ ἰοχία. Κ᾽, Α΄. 1. 
μιῇ 

κατῆγεν, εἴ τι, Ἡφοο ἱπιεγργείασίὶ 
Οροτίοις ἴἴὰ, αὐ Απαχὶῖαβ, πανία 
οοτηραγατὶβ, οὈεσγαῖε ἀἰοαῖιγ ἐὺ σοπ- 
ΠΟ, αἱ ἱπιογοίρεγοῖ παᾶνες Αἰπεηϊεη- 
ἤἥσπιὶ δογασηαὰς τοοϊογατα. Θυοάῆ. 
ΨΕΙῸ ΠΌΠΊΘΓΟΤΙ ΓᾺΔ ΠῚ Ππϑν ΠῚ, 88- 

δϊαπι ᾿ητοτοερτὶβ πανὶ θὰ5 ΑἰΠπεπὶεπῇ- 
ὈΠῚ ἃ ΠεγοΥ Πα, ἤρηΐβοατε νοϊαϊς 
Χεπορἤῆοη, ἰὰπὶ ἰηΐετῖο καὶ Ἰερεη- 
ἄἀυτα οτὶς : καὶ εἴ σε σῷ λαμβάνοι ᾿Α9η- 
ναίων πλοῖον, ΝΝΆτη ἀπὸ Δηῖε ᾿Αϑηναίων 
τεξὶς αὐ Ταίρεξιαπι ποίαγαηϊ Βίερδῃ. 
εἴ Πδοποῖαν. 

8. 34. ᾿Ιφικράτην, Νιὰς ἴωρτα δὰ 
ΟΡ. ὅ. ὃ. 19. 
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γέϊοι τὴν Κόρινθον Ἄργος ἐπεποίηντο, δὲν ἔφασαν αἰτῶν 
δέοϑαι" καὶ γὰρ ἀπεκτόνει τινὰς τῶν ἀργολιζόντων" κρὴ 

δο ὕὅτως ἀπελθὼν ᾿Αϑήναζε, οἴκοι ἐτύγχανεν ὧν.) Ἐπεὶ 
" » 3 5.7 Ν Ν “Ἢ " ͵7 τ 

δι ἀφίκετο ἐς Χεῤῥόνησον, τὸ μὲν ταρῶτον ᾿Αναξίξιος καὶ 
[6] Ἰφικράτης, ληςὰὼς διωπέμποντες, ἐπολέμεν ἀλλήλοις" 
τροϊόντος δὲ τὲ χρόνε, ὁ ̓ Ιφικρώτης, αἰαϑόμενος καὶ ̓ Ανω- 

͵ » ͵7 ΙΓ ͵7 -" ͵7 Ἂς 

ξίξιον οἰχόμενον ἐς "Αντανδρον σύν τε τοῖς μιοϑοφόροις, καὶ 
ἯἨἌἾ »Ἥ Ν ΙΝ, “ Ἂς ι ἘῚ -»“ ς 

σὺν τοῖς περὶ αὐτὸν Λακωνικοῖς, καὶ σὺν Αφυδανῶς δια. 

κοσίοις ὁπλίταις, καὶ ὠκέσως, ὅτι τὴν "Αντανδρον φιλίαν 

τροσειληφὼς εἴη, ὑπονοῶν, ὅτι, κατωφξήσας αὖ τὴν ἐκεὶ 
πο ῶν ᾿ ρας βαιἀυοπέ ,ὕ Ν  τὰ Ἀν Ἀ 

φρερὰν, ἀποπορεύσοιτο τσάλιν, καὴ ἀπάξοι τὰς ᾿Αδυδηνὼς 
ΕΣ Ὺ]Ν " Ν Φι- "α ᾽ “4 »"Ὕ 

οἴκαδε, διωξὰς τῆς νυκτὸς, ἧ ἐρημότωτον ἦν τῆς ᾿Αδυδηνῆς, 
ν᾿. Ν ᾽ τ ὐϑλ ΕἸ “ἣ ᾽ ͵ὔ Ν δὲ ΄’ 

τα ἐπανελιδὼν ἐς τῶ ὄρη, ἐνέδρων ἐποιήσατο. τὼς δὲ τριή- 

ρβεις, οἣ διήγωγον αὐτὸν, ἐκέλευε τυαρωπλεϊΐν ἅμω ταρὼ 
Ἀ »ε Ν »ἢ) - 7 Ψ 5.2 5. φ 

τὴν Χεῤῥόνησον τὴν ἄνω, ὅπως δοκοίη, ὥσπερ εἰώϑει, ἐπ’ 

β6άργυ ρολογίων. ἐπανωπεπλευκένω. Ταῦτω ἢ ποιήσας, ὡκ 

ἐψεύοϑη: ἀλλ᾽ ὁ ̓ Αναξίδιος ἀπεπορεύετο, ὡς μὲν ἐλέγετο, 

ἐδὲ τῶν ἱερῶν γεγενημένων ἐκείνη τῇ ἡμέρῳ, ἀλλὰ κατω- 

φρονήσας, ὅτι διὼ φιλίας τε ἐπορεύετο, καὶ ἐς πόλιν Φι- 

λίαν, καὶ ὅτι ἤκϑε τῶν ἀπαντώντων, τὸν ᾿Ιφικράτην ἀνα- 

πεπλευκέναι τὴν ἐπὶ Προικόνγησον, ἀμελέςερον ἐπορεύετο. 

ἀργολιζόντων, Ἀεξὶς ἴτὰ ϑίορῃαπ, 
Ριουδηίο [ξοηοὶ. ρτὸ νυϊραϊο ἀργολο- 
γιζόνφων (οτίρῆϊ, ἀίαᾳυς ἰτὰ οἰἰαπλ γος 
εἰς Ριγ ΚΗ οἱ ΠΊογυ8. 

ἀσιλϑών. Μαὶς Δ, 1, Β͵. Οαᾷ, 
ἀπιλϑόντων. 

8, 36. ̓Αναξίδιος καὶ ὁ ᾿Ιφικράτης, 
Απουϊαπι δηῖς ποῆφη Τρ ἰογα 8 ἰη.- 
ο᾽αίοτας Μοτὰβ, Εἔρο οοπίγα Δηδχὶ- 
δίο εἰἰατὶ αὐ ἀοηάυπι οὐτ ραζοπη, 
ᾧ ἱρημόσατον τῆς ᾿Αδυδηνῆς, Ἐρέϊςο 

ἰὰ νυϊκαίαπι σοῖς ᾿Λξυδηνοῖς οὐηοηάα- 
νἱε ΕἸ, Ῥογίυβ, ἀρργοθαπιο Ἱνεοῃοὶ, 
5 πλ} ἔπ σεις Ἰοουβ εἰς Ἡ τοάοιὶ ἰχ, 
Ρ. 744. ὄσισϑε τοῦ σείχιος καταβξάνσις 
τῇ ἦν ἱρημότατον τῶν σολιμίων, ἘΠ 
ἱκίτων ἢ, 1, ρᾶτ δα τορίοη β Αθγάοηω, 
αὐδὲ παϊηΐ της ἂῦ ποριϊηΐθυ ἔσηυση- 

ταθαίατ, ἰάςο ἰη Πάϊϊ5 οοἸ]οοαη 5 ἰάο- 
πςᾶ, Νυϊραίαπλ τἄπιοὴ Ῥγϑοίογοσας 
Μοχυβ, 

ἅμα. Τὺ 81. Ικϑοῃο], δἀάϊταν ἡμέρᾳ, 
Ἐρο ποὺ δὐδαϊτατηφηΐαπι ἠθοοβατίαηι 
Ῥυϊο δὰ ὀοῃ ἢ] αν ἀμιοἰβ, αὶ μοβίθυ 5 
Ῥογυλάογο νοϊ]οῦαῖ, [ς αἰΐο αὐτο δά 
Ῥεσιῃἰαβ σΟἸ Προπάδ8, Τρίτων πο ἢ0- 
δὰ οὐπὶ οὸ ἀφ οθαπε οχ πατίοης οχὶ- 
τὸ, 1οἀ ἰπιονάϊα. Ἰλοίησορβ νυ]ρβαίυπι 
σὴς ἄνω, τηοηξηῖς Βηιοάφο, οοτγοχὶς 
Ἰμδοποϊανίιβ, 

δ, 36, γεγενημένων, Μαᾶτρο Ἰοοη» 
οἷαν, δάάὶε αὐτῷ, 

ἐσὶ ΠΙροικόγνησον, Ἡς ἰρί τ δηῖθα 
Χιῤῥόνησος ἡ ἄνω αἀἰϊοοῦθδίαν, αἰ ἢ ἰδὶ 
τλλ] 5. οατ Μοῖο τὴν ἄνῳ ἰπις! ] ροτο 
φὴν ἄνω ὁδόν, 



1Π1ΒΕΚ ΊΨ. ΘΑΡ. ὙΠ]. 

᾿Αδυδηνοὶ ἀΦη ὥμενοι ἤδη ἐν τῷ παρὰ Κρεμαςὴν ἤσαν 

ὕσεια αὐτόϊς, τὸ δι, ἄλλο φράτευμω 

ἐν τῷ κατάντει ἦν, ὁ δὲ ᾿Αναξίξιος ἄρτι κατέξαινε ξὺν 

τὸς Λακωνικοῖς" ἐν τότῳ ὁ ᾿Ιφικράτης ἐξανίςησι τὴν ἐν- 

ἕδραν, καὶ δρόμῳ ἐφέρετο τορὸς αὐτόν. Καὶ ὁ ̓ Αναξίξιος, 98 

πεδίῳ, ἔνϑα ἐςὶ τὰ 

-ς Ν ε ᾽ ͵ 7 {Ἂν ϑἊ 7 ἊΝ 

νοῦς, μή εἰναι ἐλπίδα σωτήριως, ὁῥων ἐπὶ πολὺ τε ΚΗ 
᾽ - Ὁ ἯΝ 

φενὸν ἐκτετωμένον τὸ ἑαυτῇ ςρώτευμω, καὶ νομίζων, τυρὸς 
᾽ ᾿ΑΣ » »" ἔῆευ 

τὸ ἄναντες οὐκ ἂν δύνωοϑαι σαφῶς βοηθῆσαι αὐτῷ τοὺς 

ταρεληλυϑότας, ὁρῶν δὲ »ὶ ἐκπεπληγμένες ἅπαντας, ὡς 

εἶδον τὴν ἐνέδραν, εἶπε πρὸς τὰς τσαρόντας" ἴΑνδρες, ἐμοὶ 

μὲν καλὸν ἐνθάδε ἀποθανεῖν" ὑμεέϊς δὲ, τορὶν συμμίξαι 
τόϊς πολεμίοις, σπεύδετε ἐς τὴν σωτηρίαν. Καὶ ταῦτ᾽ 89 

Ὗ φὰ4 “Ἢ .Ἶ Ἀ 3 ͵7 ᾽ 

ἔλεγε, καὶ ττωρὼ τοῦ ὑπασπιςϑξ λωθὼν τὴν ἀσπίδα, ἐν 
΄ Φν» 7 Ε “ ἌΝ ΠΝ ΄ 

χωρον αὐτϑ μώχομενος ἀποθνήσκει. κφὶ τῶ παιδικὰ μεν- 

κω τὺ τοι αὐτο τὐωρεμείνε, ΚΦ τῶν Λωκεσομονιων σε Τῶν συνε- 

Ἂἢ 

8. 37. Κρεμαςήν. ἴπ Α, Ταπι, Τὰ- 
ἐακρεμαφὴν, Βτ. Οαίξ. Ἰταρακρεμαςῇ. 
Αὐτί τηοῖ8}}} Γατηρίδσοπα τησπιογαῖ 
ΡΙπίὰ5 37. Γδδείοπα 74. εἰ ῬοΙ γϑοπὰβ 
1. 1. 26. Αργάοπα παίαυδπι ταρετγὶ 
ἀϊδῖα. Ἐοτία ἔαθγίπε ἴῃ ἄρτο τηδάϊο 
πίον [ἀπηρίδουπι εἰ ΑὈγάυπι δά 5 
10. αἀἰβαηίοεπὶ ἃ [Τατηρίαοο, τες 
Βιγάθοη6. 

φράτευμα. Ματρο [ιεοποῖαν. δάαϊὰ 
ἑπόμενον. 

8. 38, ἐμοὶ μὲν καλόν. Ῥ]ατατο 5 
Ἀρορδίπέρτηα. Τδοοηΐο. Ρ. 82ο. Βίας 
ἰ υϑεὶς ὑπὸ ᾿Ιφικράτους τῷ ᾿Αϑηναίων 

'φρατηγοῦ καὶ ἐρωτώμενος ὑπὸ τῶν φρα- 
σιωπῶν τί δξι ποιεῖν; «τί γὰρ ἄλλο, ἔφη, 
ἢ ὑμᾶς μὲν σώξεσϑαι, ἐμὲ δὲ μωχόμενον 
ἀποθανεῖν. Ὁδὲ πιαηϊξεῖατι εἰ, ἰε- 
ξΒεπάστη εἢὲξ ᾿Αναξίξιος. 

ἐν χώρᾳ αὐτῇ. Μοτὺβ αὐτοῦ αυδῇ 
δΔουπάδηβ ἀοτηοτα πιϑ]οῦαὶ. 5εἀ Ἰοοὰ 
Ῥίατα παθεὶ Νοῆει μυϊο ἤτηϊα. [τὰ 

᾿ληλυϑότων ἐκ τῶν πόλξων ἁρμοφήρων ὡς δώδεκα μαχό- 

Ταρτα δάξαϊ ἐν Τεγέᾳ αὐτοῦ. ΜΊάε ἴπ- 
γα δὰ νἱϊ. 4. 36. εἰ γΑϊοκεπαὶγ δά 
Ἡετοάοι. Ρ. 339. Οδίογατη ἢτγαϊαρο- 
τὴᾶ ΤρΠΙογατὶβ ἰἴ8 ἡδτταΐῖ ΕὙΟΠΤΙΠῺ8 ἰ]. 
5. 42. Τρῃϊογαῖεβ. δὰ ΟΠοιτοποίωαπι 
οὐπὶ ζοἰτεῖ 1 δοεἀετηοηίογαμπι ἀϊσε πῃ 
Ἀπαχίδίυτη Ἔχογοίζαυση ρεάθῆτσι {πἰπὸ- 
τὸ ἄποογο, δε Ππ πιᾶτη ταᾶπιπῃ τ }}}- 
τὰατη οὐυχὶς 6 πανὶ 05. εἰ ἴῃ ἰηΠαϊὶῳ 
οοἸϊοσανῖς. Νανεβ δυῖεπὶ οπηηϊαπι 
ἰδησαδπη οπδ5 τα τα ραίατῃ τγαηΐς- 
πᾶνίρατο Ἰυπ; τὰ Τεσατος. δὲ πὶ ἢ] 
εχρεέϊαμτοβ [ιδοθάςοτῃ ηΐο8 ἃ [ΓΡῸ ἃ - 
ΒΙΘΙ5. ἰπ ᾿πεγα ορρτείῆε διάϊτααε. 
ΑἸϊὰ ΤρὨϊοταιὶ5 γαϊαροτηαῖδ, δὰ πος 
ΤΕ Ρὰ5 τοίετοπάα, πάρες Ῥοϊγθθηὰϑ 
1}. 9. 44.- Θυοά γετὸ δαθεῖ Βτοηῖ- 
ὨᾺ ἷ, 4. 7. ἰάετῃ εἴξ οὰπῃ ἐο, αυοά 
πᾶτῖταὶ ῬΟΪ ΘΠ ἰἢ. 9. 33. Ὀἴεταυε ἐς 
εοάετη δυξῖοτε, ἴδὰ οὐτὴ γαχεῖαϊς 
υδάδτῃ, 

547. 

Ὅμως δὲ ὁ ᾿Ιφικράτης, ἕως μὲν ἐν τῷ ἰσοπέδῳ τὸ φρά- 37 

τευμώ τοῦ ᾿Αναξιδίᾳ ἦν, οὐκ ἐξανίξατο" ἐπεὶ δὲ οἱ μὲν 

ἅ 
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μένοι συναπέϑ'ανον" οἱ δι, ἄλλοι φεύγοντες ἔπινον. οἱ δὲ 
2 ΄ Μ Ν »ἭΣ ,΄ ε 7 

ἐδίωκον μέχρι τοῦ ἄφεος. καὶ τῶν τε ἄλλων ὡς διακόσιοι 

ἀπέθανον, καὶ τῶν ᾿Αδυδηνῶν ὁπλιτῶν ταερὶ πεντήκοντα. 

ταῦτω δὲ πράξας ὁ ̓Ιφικράτης, ἀνοις. ὁ σάλιν ἐπὶ τὴν 

Χεῤῥόνησον. 



᾿ ; 

.--.. 

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

ἙΛΛΗΝΙΚΩ͂Ν ΙΣΤΟΡΙΩΝ 

ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ. 

ΚΕΦ. Α. 

ΚΑΙ τῶ μὲν δὴ περὶ Ἑλλήσποντον ᾿Αϑηναίοις τε καὶ ΟἹ. 98. . 

Λακεδαιμονίοις τοιαῦτα ἦν. ὧν δὲ τάλιν ὁ ̓Ἐτεόνικος ἐν 
Ῥὰ δ. 2 Ν) Ἂς μὰ ΜΆ ΄ Ν 2 7 " 

τῇ Αἰγίνῃ, καὶ ἐπιμιξία, χρωμένων τὸν πρόδγεν χρόνον τῶν 
᾽ » Ν ΠΝ, 5» 7 ᾽ Ν ΄“ Ἂν ΄ 

Αἰγινητῶν ταρὸς τοὺς Αϑηναίες, ἐπεὶ φανερως κατὰ ϑ3ά- 
᾽ »“" ξ 7 ἈΝ “» 35,2 

λωΐαν ἐπολεμέϊτο ὁ πόλεμος, ξυνδόξαν κφὴ τόὶς ἐφόροις, 

ξι τ. ὧν δὲ πάλιν. Δηΐεα δἀξαϊ δ 
πυΐρίατα ἀϊχὶς Χεπόρθοπ, [εὰ ἐχ ἴ|1Ὸ 

ψοοδθαΐϊο νοϊαὶϊς ἱπιεὶ " ὶ, Ὀτανὶτατὶβ 
τἰπιῖβ ἕδρα ἴῃ Ὠἰοιῖα Πὰς ἃπηδη9, 
ἦατι ἰζογαπι ΠΕ ρίπαπι δάνεπὶ δε Ετεο- 
πίουτη, Ἐεϊίαια οἰίατα Πυ}8 Τεξεῖο- 
τῖβ γοιῦα πιαϊταπὶ Οὐ ουτιτατὶ5 Πᾶ- 
Ῥεηϊ. τὸν σρόσϑεν χρόνον νἱχ ᾿ἰσεὶ ἰπ- 

τεγργεῖατὶ ἀς τε ροτα εο, 480 Αἰμεηϊ- 
οηΐες Φἰρὶπείαβ ἰπ [πὶ Ροϊοβαίεπι 
εἰ δὰ ἀυτπιαπι οοπαϊτίοποτα τγεάδ- 
δῖοβ ἰορεῦαπῖ, Ηο5 ἀεἰπάς 1γίαπάον 
1ιθεγανῖς εἰ (αὶ ἡτὶϑ ἔδοῖς, Οἀϊα ΖΞ ρ1- 
πδίδταπι ἴῃ Αἰ ποηϊεηΐεβ ἀεῖπὰς ἔαϊ δ 
ϑοδιτπιαν ΠΕΟ ταϊγα Ὀϊταγ : δάθοσαθ 
Ῥοῖοταὶ Εἰεοηΐουβ οροτᾶ δοσγαπι 801} 6 
υἱὲ δὰ ἀερτεοοἀατίομεϑ τηδυτῖτηδβ. ε- 
τατα Χοποόρθοη πονϊταίοπι τεὶ ἰπάϊ- 
οδῖ, δάάεηβ, ἀηῖα πος ἱετῆρὰβ. οοτα- 
τηοτγοῖα πυσῖαᾶ ἰπτοτο θη ᾿μίογ Αἰμο- 
πἰεηίες εἰ ΖΕ ἰπεῖαβ. ϑεπῆπι ἰριτγ 
οὐϊα υἰτϊαἴαας οἰν τα τὶ5 παῖδ γεογὰ- 
ἀείζετε οορὶς νἱἀδηῖατ: εἰ οἰ ποίδο 
ἐχοτῆ ἴαπὶ ἀδρτεάδτὶ ἄστοβ εἴ ροτία πα 
Αἰδεπίθηῆατηι. [Ιρἰζατ τεϑ ἀθγηαπα 'π 
ΒΕ Ιατὰ τηδηϊξεβατα εχὶϊτ, ᾳαοά 18 

ἙΡΠοτγογαπι δοτῖτογ ρεπεααϊςαγ Ετεο- 
πἴουβ. Ἐεξὶς Ὠξεοο ἔεγα τηοηυϊε )οά- 
ψγ ἸἸὰ5 ΤῸ ΟἸγπιρίδάς οϑ, 4, Ἔπημε- 
ξίας ἄς σοτητηετο 8 οἰν ταῖαπι ᾿ἰθεγᾶ- 
τὰσι εἰίαπι ἀἰϊοὶ, ταὰϊῖα ἀοσεης Ἰοοᾶ 
(οὐρίογυτα. γιάς Πετηοῆῃ. ἀς Ηα]ο- 
ποῖο ἢ. 79. εἴ δ| 10], 

[ἐσιμιξίᾳ, αὶ Χεποόρποπ ῃρηϊῇ- 
φᾶτε, υἱαυς δὰ Ετεοπίοὶ δάἀνοητατα 
εἰπείαγταπι οὐΐαπιὶ ποηάυπη Ἔχατ- 
ΠΒῈ ἴῃ Ὀεϊαπὰ εἰ ἀεοϊατατατῃ ἔα, 
[εὰ τηυΐαᾶ ΖΕ Ρ᾽ποτῖβ ἱπτεγος  ΠΠἘ οοπλ- 
τηεδτοῖα οατὶ ΔΙΠεηϊεπῆθαβ. [τ ΤΠὰ- 
ογὰ. ν. 35. ἴεπιρὰ8 νοϊεηβ ἤρη ἤσαγα 
ἡ ἃ, δηιεααάτα ὈΕ πὶ ἀρογίατα 6- 
χατῆθδβει, αἷς : καὶ σὸ Θέρος πᾶν ἐπίρι- 
ξίαι μὲν ἦσαν «τοῖς ᾿Αϑηναίοις καὶ ἸΤΤελοσον- 
νησίοις, ἴτὰ ἰὈΙάοπι ο. 78, νοΐ ἰξῖαπα 
[κά ἐπιμιξίας ὄσης ἤδη παρ᾽ ἀλλήλες. 
Ῥαοῖβ ἰξίτας ἱπάϊοϊαπι Παθεπξ ἐσιμω- 
ξίαι. Τάδτο ἱεουπάο δαῖῖπι ὈΕ}}1 ᾿ηἰτὶα 
Ηἰβ δυΐριοαῖτ γεγο ὶβ : ἐν ᾧ ἅτε ἐσε- 
μίγνυντο ἔτι ἀκηρυκτὲι σταρ ἀλλήλες" εἴ 
ἴῃ πε Π τὶ ἱ. ἐπερέγνυντο δ᾽ ὅμως ἐν αὐ- 
ταῖς καὶ παῤ ἀλλήλες ἐφοίτων, ἀκηρύκτως 
μὲν, ἀνυπόσίως δὲ οὐὕ. Ἐκ Αἀάεηά!5.) 
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2 ἐφίησι ληΐζεοϑ αι τὸν βελόμενον ἐκ τῆς ̓ Αἤικῆς. Οἱ δὲ 

᾿Αϑηναῖοι, πολιορκέμενοι ὑπ᾽ αὐτῶν, πέμψαντες ἐς Αἴ- 

γιναν καὶ ὁπλίτας, κρὴ φρατηγὸν αὐτῶν Πάμφιλον, ἐπε- 

τάχισαν Αἰγινήταις, κοὶ ἐπολιόρκεν αὐτὸς κοὶ κατὰ ὙΡ 
καὶ κατὼ ϑάλωξδαν δέκα τριήρεσιν. ὁ μέντοι Τελευτίας, 
τυχὼν ἐπὶ τῶν νήσων ποι ἀφιγμένος κατὼ χρημάτων πό- 

θοὸν, ἀκὅσας ταῦτω περὶ τῷ ἐπιτειχισμξ, ἐδοήϑει τὸς Αἰ- 

γινήταις" "ἃ τὸ μὲν ναυτικὸν ἀπήλασε, τὸ δ᾽ ἐπιτείχισμα 
διεφύλωῆεν ὁ πώμφιλος. 

᾽ δ. ὦ 5 ἊΝ ͵7 ἐγ ͵ 3 
8 ἘΝ δὲ τέτῳ ἀπὸ Λακεδαιμονίων ἹἹέρωξ ναύαρχος ἀφι- 

- " »" Ὰ ε 

κνεῖται. κωὠκεϊνος μὲν σαρωλωμθάνει τὸ ναυτικόν" ὁ δὲ 
7 γὰ ἣν Ὗν ῷ »“, ε«» 

Τελευτίας μωκαριώτατω δὴ ἀποπέπλευκεν οἴκαδε. ἡνίκω 

γὰρ ἐπὶ ϑάλωδαν κατέδωινεν, ἐπ᾿ οἴκξ ὁρμώμενος, ἀδεὶς, 
ἐκεῖνον τῶν ςρωτιωτῶν ὃς οὐκ ἐδεξιώσατο, "αὶ ὁ μὲν ἐξεφά- 

ε Δ 9 , ε τὼν - μ Ἀεοιῖν 
γωσεν, ὁ δὲ ἐτωινίωσεν, οἱ δι; ὑςερήσαντες, ὅμως, κφὴὶ ἀνω- 

΄ 93,5: 3 Ν ͵ 7 ἿΝ “ 

γομένε, ἔῤῥιῆον ἐς τὴν ϑάλωξιαν ςεφάνες, καὶ εὔχοντο 
, ἊΝ ἂς «μ.. 7 ’, Χ Ψ “ » γά 

4 αὐτῷ πολλὼ καὶ ὠγαϑά. Τιγνώσκω μὲν οὖν, ὅτι ἐν τά- 
» 7 » ͵7 ἂν» ᾽ὔ »}ὦ» 2 τοῖς ὅτε δωπάνημα, ὅτε κίνδυνον, ὅτε μηχάνημω ἀξιόλο- 

γον ἀδὲν διηγῶμαι ἀλλὰ ναὶ μὰ Δία τόδε ἄξιον μοὶ δοκξϊ 
εἶναι ἀνδρὶ ἐννοεῖν, τί ποτε ποιῶν ὁ Τελευτίας ὅτω διέθηκε 

ψ 

δ, 2. Αἰγινήταις, Ψψυϊκεαίυτα αἰγι- 

"Ὁ πριν» ὙΝ εδειίης δὰ Ὁϊο- 
ἀοτί χἰϊ, 44. Ρ. 5οϑ. 

8. 3, Μοὶ μι ονὰς Ι͂ὰ Μαγρίης [κ6- 
οποῖ, οἢ ἐκ δὲ σύτυ, 

ἀσοπίσλιυκιν, Μᾶτρο ἴμδοποὶ, ἀπί- 
σλιευσιν, 

ὁδὸς ἱκξινον, Οτάϊπεπι νουθογαπιὶ 
το Π ογεπὶ ἐθοῖς Κακρρεη Ἰορεηάο : 
ἐκεῖνον ὑδὸς ὅς οὐκ ἰδιξιώσατο σῶν σφατι- 
“πατῶν, ΑἸΐαπὶ νἱδπὶ πιοηἀδηάὶ ἰηπ εἰς 
ν, Ὁ. ἴω ΟὐΥ, ΜΊ(οοΙ!, Βεϊκίοἷς νοἹ, ἰἰ}, 
Ρ. 410, αυἱΐ Δεϊεηάυτη οδηίοι ὅς, Ατ- 
ηὺς ἱαὰ Νοξει ϑγπιροί, ἱ, 9. σῶν ὁρών- 
σὼων ὑδὰς ὑκ ἴπασχε τί τὴν ψυχήν. δε 
δἴτοτα ἔοττηδ εξ ἰῃ Ἰἰδτο ἀς Κ᾿ ἐπδιίοης 
ψν. 3 ὥφι δὸς ὅξις οὐκ ἂν ἱσιλάϑοιτ᾽ 
ἄ, ͵ συ ὶ , ῃ 

[οἷδὰν ἱκεΐην τῶν φρατιντῶν-ἸΠς 

αυοαὰς ψεγθογατη γα] οξεῖο εἴ, χαδπι 
Αἰσα αὐτὶ ποη, πιοϊοῖϊο ἔογο δῖ, ἴοτ- 
τοῦδε οἰἴαττι ροίσεθαι, Υ οἱ Τατὶπε δὰ- 
ἢπι, περι ἘΜῈ ΕἸ ΟΟΥΜῊ ΚΟΥ πῸΝ 
ῥγεηξιδα!, Οὐδὸς ὃε οὐκ, ἴδ ἀδὰς ὅφιρ 
ὑκ, ἰουτηὰ οἱξ ἐγεααςηιῆτηα, εἰμ πὶ ἴῃ 
οαθαβ. ΟὈἸ ααΐθ, ὧἐ ἀδενὸς ὅτου οὖ, 
ὀδενὶ ὕφῳ οὐ, ὑδίνα ὅνψιν᾽ οὐ αἴ, ἢπι- 
Ρ᾽ οἴτον υδίᾳας πεμίηὲ μϑὴ εἴς, Ῥ]ς- 
πὰπι, ᾳαοά ταν οἷ, οσσυτης νΥἱῖ. 5. 
χὅ. ὑδὸὰς ἣν ὅφξις οὐκ ᾧιτο. ἘΠῚ ἰρίτυς 
Πα ρίας, ἕκαψος ἐκεῖνον σῶν φφασιω- 
φῶν ἰδιξιώσατο. Ῥ, Α΄, οἰ με. 

εὔχοντο, Ἀτυ}. Οαἤα], ηὔχοντο, 
8,.4. ἀξόλογον, ΔΛ, 1. Βγ, ΟὐΠα], 

ἀξιόσιφον, Εκίαπι ῬΙΠΚΠοί ποῦ ρούαϊξ 
γηηογία αἰ ΤΉ ΜΗ, 

ὕσω δίϑηκι, 7υπὶ, Βγ, Οὐδ γαῖ» 
τυης ἕτω. 
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τὼς ἀρχομένες. τῶτο γὰρ ἤδὴ πολλῶν καὶ χρημάτων καὶ 
κινδύνων ἀξιολογώτατον ἀνδρὸς ἔργον ἐςίν. 

᾿ Ὁ δὲ αὖ Ἱέραξ, τὰς μὲν ἄλλας ναῦς λαῶν, πάλιν 5 
ἔπλει ἐς ἹῬόδον" ἐν Αἰγίνη δὲ τριήρεις δώδεκα κατέλιπε, 

καὶ Τοργώπαν, τὸν αὑτῷ ἐπιςολέα, ἁρμιοφτήν. καὶ ἐκ τότε 
δνολιοριῶντό μᾶλλον οἱ ἐν τῷ ἐπιτειχίσματι Ὦ ̓ Αϑηναίων, 

ἢ οἱ ἐν τῇ πόλει" ὥςε ὑπὸ ψηφίσματος ̓ Αϑηναῖοι πληρώ- 
σᾶντες ναὺς πολλὰς, ἀπεκομίσαντο ἐξ Αἰγίνης πέμηῆῳ 
μηνὶ τὸς ἐκ τοῦ Φρερίε. τὅτων δὲ γενομένων, οἱ ᾿Α9η- 

ναϊοι πάλιν αὖ πράγματα εἶχον ὑπό τε τῶν ληφξῶν καὶ τῷ 

Γοργώπα" ὲ ἀντιπληρᾶσι γαὺς τρισικαίδεκω, γἃ ἀἰρδνται 

Εὔνομον νωύωρχον ἐπ᾿ αὑτάς. ἴοντος δὲ τῷ ἹἹέρακος ἐν δ 
τῇ Ῥόδῳ, οἱ Λακεδιμιμόνιοι ᾿Ανταλκίδαν ναύαρχον ἐκπέμ- 
σδσι, γομίζοντες, καὶ Τιριδώζῳυ τῶτο ποιῶντες μάλις᾽ ἂν 
χαρίζεαλαι. ὁ δὲ ᾿Ανταλκίϑως, ἐπεὶ ἀφίκετο ἐς Αἴγιναν, 

ξυμπαρωλωδὼν καὶ τὼς τοῦ Γοργώπω ναῦς, ἔπλευσεν ἐς 

Ἔφεσον, κοὴ τὸν Γοργώπαν πάλιν ἀποπέμπει ἐς Αἴγιναν 
ξὺν ταῖς δέκω ναυσίν" ἐπὶ ὃ ταῖς ἄλλαις Νικόλοχον ἐπέ- 
ςήσε τὸν ἐπιςολέω" καὶ ὁ μὲν Νικόλοχος βοηϑῶν Αὐυδη-- 

γοὶς ἔπλει ἐκεῖσε᾽ τοαρατρεπόμενος δὲ ἐς Τένεδον; ἐδ τὴν 

χώραν, κοὶ χρήμωτω λαβὼν, ἀπέπλευσεν ἐς "Αζυδὸν. 

Οἱ δὲ τῶν ᾿Αϑηναίων φρατηγοὶ, ἀϑεροιοϑέντες ἀπὸ Σωμο- 7 

ϑροκης τε κοὺὴ Θάσε ὸ τῶν κατ᾽ ἐκένω τὰ χωρία, ἐξο- 

θεν τὸς Τενεδίοις. ὡς δὲ ἤσγοντο ἐς ΓΑδυδὸν κατα-- 

πεπλευκότω δ Νικόλοχον, ὁρμώμενοι ἐκ Χεῤῥονήσιε, ἐπο- 

8. κ. πάλιν ἔπλει, Μιάείαγ ἰρίτατ 
Ἐδοάο δἀνεπιῆξ, ἀα φὰα τὰπὶ πηαχὶ- 
τὴ οετια Ὀαῖαγ, Υἱάς ἵν. 8. χ 5. 

οἱ ἐν τῇ πόλει. ϑυπῖ ΖΕ β᾽ηοῖξο, ποὴ 
Αἰδεηϊεηίεβ, υρά ρυϊαθας Μοῖμβ. 
Μεοαπὶ {επτὶς ετίατα Ποάνε!]. 

Εὔνομον, Μιάεϊατς ἰ5 εἶδ. χὰὶ ἴῃ. 
ὁἸα δὲ σόοποπῖς Τα δγαῖ, εἴ 80 εὸ τα θὸ5 
δάϊιτ Τοηγἤατη, τεῆς Γγῆᾶ ἴαροῖ Α- 
τ ορ ΒΔ Ϊβ ὈΟΩῚ5 Ρ. ό4. 

ἃ. 6. τῶτο σοιῶνες, Α΄... Βῖ, Οδβδὶ. 

οὐ ετάπὶ τἔσο. 
ταῖς δέκα. Μοπεὶ ϑιερῇ. εχ {εξ:1- 

ΟἿΘ 5. ἰεβρεπάυπι εὔξ δώδεκα. 1Π|5 
Το οοῖ ἀποάξοϊπη. πᾶν θι5, 4186 δ πὶ 
δηῖεα ἰὈΪ ἴῃ, Πδιοης ἔαογδηϊ, 

8. 7. φῶν κατ᾽ ἐκεῖνα τὰ χωρία. Βῖ5 
ἀστ τὰν ἠοῖετ αἀἰχὶς κατ᾽ ἐκεῖνα οὐ το 
χωρία, εἴ ἀτιϊοι] 5. τῶν ροδαϊαῖ, ΠὈὲ 
πότηδη αδἰϊαποὰ ἰοοὶ ἀρροηὶ. ρα 
τ] πὶ τῶν κατ᾽ ἐκεῖνα χωρίων. 
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λιόρκεν αὐτὸν, ἔχοντω ναῦς τῦέντε κα εἴκοσι, δύο καὶ τριά- 

κοντῶ ταῖς μεϑ᾽ ἑαυτῶν. ὁ μέντοι Τοργώπας ἀποπλέων 
: ἐξ ἘφΦέσε, “εριτυγχάνει Εὐνόμῳ. "ἃ τότε μὲν κατέφυγεν 
ἐς Αἴγιναν, μικρὸν πρὸ ἡλίς δυσμῶν" ἐκδιξάσας δ᾽ εὐθὺς 

δέδέπνιζε τὸς. φρατιώτας. Ὁ δι Ἑὔνομος, ὀλίγον χρόνον 
ὑπομένως, ἀπέπλει. νυκτὸς δὲ ἐπιγενομένης, φῶς ἔχων, 

ὥσπερ νομίζεται, ἀφηγεῖτο, ὅπως μὴ πλανῶνται αἱ ἐπό- 

μενα... ὁ δὲ Γοργώπας, ἐμξιξάσας, εὐϑὺς ἐπηκολέϑει 

κατὼ τὸν λαμπήη, ἡρώ, ὑπολειπόμενος, ὅπως μὴ φανερὸς 

εἴη, μηδι αἴδϑησιν σαρέχοι, ̓ λίϑων τε ψόφῳ ἕ' κε Ἑ κελευςῶν" 

9 ἀντὶ Φωνῆς χρωμένων, γα νι" γῇ τῶν κωπῶν. ᾿Ἐπεὶ 

δὲ ἡ "σαν αἱ τοῦ Εὐνόμε τρὸς τῇ γῆ, περὶ Ζωςῆρα τῆς ᾿Ατ- 

τικῆς, ἐκέλευε τῇ σάλπιγί ἐπιπλεῖν. τῷ δι Εὐνόμῳ ἐξ 

ἐνίων μὲν τῶν νεῶν ἄρτι ἐξέδαινον, οἱ δὲ καὶ ἔτ᾽ ὡρμίζοντο, 

οἱ δὲ κα ἔτι κατέπλεον. ναυμαχίας δὲ πρὸς τὴν σελήνην 

γενομένης, τέῆαρας τριήρεις λωμᾷξάνει ὁ Γοργώπας, καὶ 

ἀναδησάμενος, ὥχετο ἄγων ἐς Αἴγιναν" αἱ δι; ἄλλαι νῆες 

αἱ τῶν ᾿Αϑηναίων ἐς τὸν Πειρακῶ κατέφυγον. 
ιο. Μετὼ δὲ ταῦτω Χαδρίας ἐξέπλει ἐς Κύπρον, βοηϑῶν 

-Εὐαγόρω, τελταφάς τ᾽ ἔχων ὀκτωκοσίες, αὶ δέκα τριήρεις. 

τροσλαξὼν δὲ καὶ ᾿Αϑήνηϑεν ἄλλας τε ναῦς κα ὁπλίτας, 

αὐτὸς δὲ τῆς νυκτὸς ἀποδὰς ἐς τὴν Αἰγιναν, τσοῤῥωτέρω τῷ 
᾿ἩἩρακλάε ἐν κοίλῳ χωρίῳ ἐνήδρευσεν, ἔχων τὸς πελταφάς. 

ΔΝ ΤΞΝ ΘΑ, ἐμιλννήι. 
8. τὸ. ἐξίσλο, Ατἰῃοηϊης ῥῬτοίς-" 

ἔϊυΣ ὃ θεὰ σὺν ἀεϊπάς δαἀάϊταγ σροσ- 
λαδὼν δὲ καὶ ᾿Αϑήνῃϑην ' Τί ταγ, αὐὰβ 

γωγῇ τῶν κωπῶν, Βτο- 
ΝΣ γ ΤῊ Ῥογνογία σευηογαπι ἂμρὶ- 
τατίο ς δὲ αὐΐεπὶ μος, ουσῃ Το ῆπη ἱπ 
δαυδπὶ αὐἰϊττυπίοτ, " τήος. Ρἰγατί9 
ἐτεαυδηδ  Ῥαΐο δαυϊάσπι τοποβ, ΡῈ 
φωπηπαπὶ πουλπὶ ἐπηγη 9, (Πα πὶ 
Ἐχμί θυ δ, αὐὸ σεϊουψέα υἱεθπηζαν 
τὰ νοῦς, Ῥαυΐο αηΐεὰ Δ. }, Βγ, Οὐῇ, 

ολησόμενος, 
, 9. Ζωφῆφα, Οἠξίπεπν ποπηίηἰς 

σπάϊο Ἡγρειίλεν ἰη οπικίου!α Ἰλο ποι, 
δυΐυς {γα κυπσπίυτη Ππθες Βομο  αζος 
Ἡεοτηοκοηίν Ρ, 389, οἱ ᾽οῦπηδε ϑίο6- 
οια ἴῃ ἈαμΉΚΦΩΙ ΗΙΑ. γαῖ, Οτῶο, 

ἦκται Βαθοδαῖ πᾶνοβ δἰ ροϊταίίαβ, ἃ]}- 
πᾶς ἀὐἀάυχογας, ϑυπίης ἱκίτον ᾿ὶ ρε}- 
ταῖῖδε οἱ πανοϑ, αἰ 08 ἀπιεα ἰῃς ὉΝ]10᾽ 
Οοτητηίαοο πιλτγὶ οἵ ἕόσγα 8. ογαῖ ὃ 
Ναπι Γρμϊογατὶ Γυσοοῆδγας ἴῃς 6110 
Οοππτίποο ΟΠαυτίαβ. Ἰλοϊπάς ρα] - 
δὸ Ὁ Λιμποηίεη θυ Εναμοτρο δα)αῖο- 
τοῦιὶ ἀκίαπι αἰὲ Οογμοϊίας Νόρον 
ΓᾺ 
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"ἡ, νἀ ΩΣ ἰδ: σεως ἀὐδμΝμά; ἃ, 
ἅμα ὃ) τῇ ἡμέρα, ὥσπερ ξυνέκειτο, ἧκον οἱ τῶν ᾿Αϑηνωίων 
ὁπλῖται, Δειμοωνέτου αὐτῶν ἡγεμένε, καὶ ἀνέξωινον τῷ 

Ἡρακλειοῦ ἐπέκεινα ὡς ἐκκοάδεκα φαδίους, ἔνϑα, ἡ Τρι- 
ΡΝ γρ.  ομοΩ ΡΝ Χ δὰ ἀξ ὼ ΄ ᾽ 

σπυργίω κωλειτῶι: Ακὥσας δὲ ταῦτω ὁ Γοργῶπας, ἐξο--ιἱ 

ἥϑει μετώ τε τῶν Αἰγινητῶν, καὶ ξὺν τοῖς τῶν νεῶν ἐπιδά- 
Ν ΜΝ Ὁ ὦ ΄ ἀπ ν..2 ἣν 

τις, ἡ Σπαρτιατῶν οἱ ἔτυχον αὐτόϑι πτωρόντες ὀκτώ. ναὶ 

ἀπὸ τῶν τὅληρωμάτων δὲ τῶν ἐκ τῶν νεῶν ἐκήρυξε βοη- 

ϑῶν, ὅσοι ἐλεύθεροι εἶεν᾽ ὥς ἐδοήϑεν, καὶ τότων πολλοὶ, 

ὅ τι ἐδύνατο ἕκωαςος ὅπλον ἔχων. Ἐπεὶ δὲ παρήλλαξαν 2 
ς » » εν Ζ Αλῶν ὁ ἐἴς ἡ “-“Ὰ 7 Ν 

"οἱ πρῶτοι τὴν ἐνέδρων, ἐξανίφανται οἱ τεβὶ τὸν Χαζρίαν, κὰ 

εὐθὺς ἠκόντιν καὶ ἔδαλλον. ἐπήεσαν δὲ καὶ οἱ ἐκ τῶν 

νεῶν ἀποδεξηκότες ὁπλῖται. καὶ οἱ μὲν τορῶτοι, ἅτε ὧδε-- 
δῶν ᾿ νὰ Ὧν . ,. 2 οἾ 
νὸς ἀξϑϑρόδ ὄντος, τωχὺ ἀπέθανον, ὧν ἥν Γοργώπας τε καὶ 

“Δειμαινέσω, Νοτηοπ Ρυΐο [αἰ δ Δη- 
εἀξαινέτω, Ἰ)ετηφοποία τη Βαζγεὶ ΔΙ᾿ πη, 
ἀὰα! ΟΠ ομεπὶ ῥτϑὶϊο μάνα! νἱοῖϊ, 
αρεὶ ΖΕ δ η68 ἀε [α!α Ἰεραὶ. Ρ. 
256. ; 

δ. 11. σαῦσα ὅς, Ατιϊσυϊατ οπκῖξ- 
ἴαπε ΔΑ. 1. Βτ. δῆ. 

ἐπιβάταις. Ὁ Πρ αΠτοΥ ἃ πληρώ, 
μασι, εἰ νἱἀοηίοτν εἰἶξ τα Πἰτ65 οἰαίῆα- 
σὶϊ. 11 ἱ. 6. τειχῖρο5 δὺ ἐσιξάταις αἷ- 
Πιπέϊι ας, νἱΐ, τ, ἀϊδιπρασπίαῦ ἃ 
γαύταις πᾶ τ5 ς εἴ παυϊδτγαπι οὔ οἴα γα 
Ποϊοίαβ δας τηθισθηδιῖοβ ἔεοι δ ἀραὰ 
Ταοεἀξογηουμῖοβ, δηηοίαϊογ, Αἰῃεηὶ- 
ὁη(ε5 οἱ γϑῆαυϊ Οτθοὶ ἰηῖογ πδυϊαϑ8 
δα δ νἱἀεπίαγ εἴ ΠΌετΟΒ ΠΟΠΎΪΠ65 
ἐὲ οἶνεβ. [τὰ ἢ. 1. εχ ΠΌΤΊΘΙΟ τῶν 
“«ληρωμάσων Δυχὶ ἰδηΐατ, αυϊδαπαὰς 
Τθογὶ ἴηι. ει, οοπίτγα ΡΟΪ γ᾽: 
Οἴεπὶ Ρ. 1214. Ρυϊπγατη αἰ πρὶ σρα- 
“«ἰώτας εἴ ναύτας ; ἀεὶπάς ἤτημ] πις- 
ἡπόταὶ ἐσιδάσας, ναύτας εἰ ὑπηρεσίαν. 
Ρ. τχ)ιό. {01} ἐπιδάται εἰ ὑπηρεσία ᾿τ 
τοβιταοπίατω δα μι θοηῖατ, {εὰ ράα]ο΄ 
Ροῖ ἴῃ εδάδπι τὸ πουλϊηδητγ ναῦται, 
ἐσιξώται εἰ ὑπηρεσία : ΡῬοβδᾶ Ρ. 1217. 
α“λήρωμα, ἐπιξάται εἴ ὑπηρεσία (ἐρᾶγα-: 
ἄπει ροπαπίατ. Ἐχ αυἱδὺϑ Ἰοοὶβ τηᾶ- 
ἀϊξεατ εἢ, πλήρωμα, οὐτὰ ἀϊπίη- 
ξαϊταγ δ ἐσιδάταις. Πρηϊῆσατγα πδὰ- 
188 δε το 65. ὑπηρεσία (ἀπε τηϊηϊ- 
τὶ οἰ ηατι, κὐντουσαμῇ δὲ πη] 5᾽ 
Βοτηῆε8. γε͵ ΒΘΠογαιγη Ὡᾶν β΄ 

. πληρῶσϑιαιί φ «λήφης ἀϊοϊτατ, ἴμτ6}}}- 

Βετα οροσίαϊ τη ἰδέα 5, γα τ ρ:68 εἴ τη ΐηϊ-- 
ἌτοΚ ; δίαυς ἴτὰ ἱπίογάσ πη πληρώμαϊ,α 
ὉΌΙ ἴοϊα πηεπηογδηίοσ, ἀϊνετία ἤθεα 
βεποτα. σοπηρ! εξ ποτ. Μαῖς ἰρίαν 
Μοτὺβ πληρώματα ἰηζεγρτγεΐδταν τη }]}1- 
ἴεβ. οἰ αδτοβ. Εττογεπν ἀετηοπῆγας 
Ἰοουβ ἱ. 6. ἐκ «“ολλῶν πληρωρμάσων--: 
τὸς ἀρίφους ἰρίτας, Ρἴο ᾳᾷο Ῥᾶυϊο ροΐξ 
εἴ : ἰξ ὡπασῶν τῶν νεῶν σὼς ἀρίφους 
ἐρέταξ. 

δ. 12. ἔξαλλον. ἐπήεσαν. ἴῃ Α.7. 
Βτ. Οδῇ. ἔξαλον. ἀπήεσαν. : 

ἀδενὸς ἀθρόα. ϑ1ΏρΡΟΪ ἴῃ σογδπθη, 
πο οοηΐετεῖ, ργοάϊ αηῖ. 

Ῥοργώπας. ΟΟΙΡΟρΡΑΠλ ἃ ΟΠδΡτία 
οσοϊΐαπι πχοπιοταὶ Πουο θπο5 οοη- 
τα Τιδριϊπεπὶ Ρ. 479. υδἱ ΤΑΥ]ΟΥ 8Δἢ- 
ποίαν! Ἰοοσπὶ Αὐἰ πε ἀϊβ ε. ἴδ. Ὁ. 459. 
εἀ, 7600. Ετίατη Ῥοϊ γε β᾽ παῦγανῖξ 
μαῦὴς ΟΠΡτίθο ἐχρεαϊιοηθγη [ἢ]. τὸ. 
12. εἰς ρ Ὑα γυπὸς καταϊλεύσας, 
“«οιακοσίους ς εἴς σᾶ σόπον ἐπιτή- 
δειον γίμαγ γυμὼμ αὐτὸς “παρέπλει εἴς. 
Τόγατη, εχ ἀἰϊό' ἕοτις δυξζογε, πᾶτταῖ 
Ἰθιάδπι {εξξ. 9. προσπλεύσας πολεμίᾳ 
ἀόλει νυκτὸς τὸς σελταςὰς ἀπεξίξασε. 
ἀὐτὸς δὲ ἀρχομένης ἕω ἐπὶ σὸν λιρεένα: 
ἔπλει ἀπωτέρω τῆς τοόλεως ὄντά. Τετιϊ- 
ἀπ, (εδϊ. το. Χαξρίας ἀπὸ τῶν πελσα- 
τῶν δέχα τὸς δρομικωτάφτες ἐφ᾽ ἑκάφην 
ναῦν παρεμξιξάσατο, καὶ νυκτὸς ἐς «τὴν΄. 
“ολεβιίαν ἀποξιξάσας καὶ λεηλάτεῖν σὴν 
χώραν ἐκέλευσεν. Ὅς τετῖϊα παγΓαι]Οη «' 
Ῥοῖείξ τατήξα ἀυἰϊατ!, πὰπα ἣἢξ ε᾿: 

2 
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οἱ Λακεδαιμόνιοι" ἐπὲ δὲ ὅτοι ἔπεσον, ἐτράπησαν δὴ κρὴ 

οἱ ἄλλοι. καὶ ἀπέθανον Αἰγινητῶν μὲν ὡς τοεντήκοντω ἡ 

ἑκατόν" ξένοι δὲ καὶ μέτοικοι κα νὰ ναῦται καταϑεϑρὰ μηκέτι 

18 οὐκ ἐλάξους διακοσίων. Ἔκ δὲ τότε οἱ μὸν ̓Αϑηναῖοι, 

ὥσπερ ἐν εἰρήνη, ἔπλεον τὴν ϑάλααν' ἐδὲ γὰρ τῷ Ἔτεο- 

νίκῳ ἤϑελον οἱ ναῦται, καηοὶ ἀναγκάζοντι ἐμδάχνα, 

ἐπεὶ μιοϑὸν ὡκ ἐδίδε... 

Ἔκ δὲ τότε οἱ Λακεδαιμόνιοι Τελευτίαν αὖ [ἐπὶ ταύ- 
τῇ ἐκπέμπεσιν ἐπὶ ταύτας τὰς ναῦς ναύαρχον. ὡς δὲ 

εἶδὸν αὐτὸν ἥκοντω οἱ ςρατιῶται, ὑπερήδϑησαν. ὁ δὲ αὐτὸς 

ξυγκαλέσας, εἶπε τοιάδε. 
ΩΣ " “ ιν Ὁ.» ᾿ ᾿ ΠῚ 4 ὯὮΩ ἄνδρες ςρατιῶται, ἐγὼ χρήματα μὲν οὐκ ἔχων 

-“ ἵν »"; Ν ᾽ ΄ ΕΥ̓ -" -“ 

ἥκω" ἐὰν μέντοι ϑεὸς ἐϑέλη, καὶ ὑμεῖς συμπροϑυμήσϑε, 

τοειράσομαι τὼ ἐπιτήδειω ὑμῶν ὡς πλεῖφα, πορίζειν. εὖ δ 

ἴςε,----ὅταν ὑμῶν ἐγὼ ἄρχω, εὔχομαι ἐδὲν ἡον ζῆν ὑμῶς, 

ἢ καὶ ἐμαυτόν" τά τε ἐπιτήδεια, ϑαυμάσετε μὲν ἴσως, εἰ 

φαίην βέλεοϑαι ὑμᾶς μᾶλλον, ἢ ἐμὲ, ἔχειν" ἐγὼ δὲ νὴ 
Ν Ν Ν ͵ὕ ὃς ἀν »" 7 «ς ’' Μ τὸς ϑεὸς καὶ δεξαίμην ἂν αὐτὸς μᾶλλον δύο ἡμέρας ἄσι- 

τος, ἢ ὑμᾶς μίαν, γενέαϑ αι" ἡ γεμὴν ϑύρω ἡ ἐμὴ ἀνέωκῖο 
μὲν δήπε καὶ τρόοϑϑεν εἰσιέναι τῷ δεομένῳ τι ἐμξ, ἀνέωκ-: 

ιδται δὲ καὶ νῦν. “Ὥςε, ὅταν ὑμεέϊς τλήρη ἔχητε τὼ ἐπιτή- 

ἄστη, Τοοῦϑ ἐπί πη πα ]ὺ9 ποπιὶπᾶ- λόντιρ, [πὶ Ἀδηΐκ Ἰυδοῖατ ΒΔΟΟΉι8 τα- 
τοῦ; (δουηάα σογίο οδάςπι εἴ, οἵ 
Ὀτδ5 πολ ποίυγ ΠΌ]]ὰ, 

ναῦται, ἸΑθετὶ {οἰ σεὶ ἐκ τῶν σλη- 
φωμάτων, 

8, 13, ᾿Ετεονίκῳ, εΐποερα. οχοὶ- 
ἀἰπξπ νεγθυτη ποίϑεσθα, ἀαξ ὑσαχύοιν, 
Ρυΐαραις Βιερθπηυβ, πίστη ας Μότο, 

ἱ ἐμφάλλοιν ἱπιεγργοίατονῦ ἐγγμεγα ἐμ 
ἐπ, απ ἰπ νεγῆοης ῬιγκΒεἰ ποτὶ 

εἴ ᾿δοπεὶ, ἢ πῶνεν ἐπισγεάϊ, αὐδῇ 16- 
κῆῖαγ (σήριίυπι ἐμδαίνοιν, Ναιΐπθ τὸ- 
τοί αγα, ἐρίς ἀρπονίε ΜοτσυΝ ἰπ Ἰπάΐος 
{Ὁ νοσὲ ἐσιδόται τ αυοπηούο “" 
ἔσγύετς ἰη ποίεπ ἀκ Ροῆωηι, 
τοτηΐ κεν ἀσυστυν ἐμβάλλων απλδι 
γόον, [τὰ Απδορθδηος Εσαίΐε, νετί, 
603. εἶτα τὰς κῴώσαι λαβόντι, --ἰμζα- 

πλΐρατο ς εἰ σα πὶ ἱρίς ἱπιειτοβοῖ νοτία, 
205. φῶρ δυνήσομαι, ἐλαύνειν ν τοϊροπάει 
Οματοη ῥᾷε᾽. ἀκύσοι γὰρ μίλη κάλλιφ', 
ἀΣν ἰμξάλης ὅπαξ, Ἰρίταγ αἰ} ἀδ- 

ἴ ποπῖδη Ετοοηϊοὶ, 
Ν μ ταύτῃ]. Εταπο, Ῥοτίιβ ὁπιοη - 
ἀδῦδι ἐψὶ ταύτῃ προφάσει, ἀὰϊ ἤπιε 
γογθα πὶ Παρρ!επάσπι σεηίοθαι, [1,6- 
ομοΪ. αὖϑις ταύτῃ, τολ!ορας τατηοη 
σαύτσῃ ἀοϊετὶ. Μοιὰ5 υἰγαπηαὰς νοοϑ- 
ἈΘΝΝ ἱποία τι νεϊυτὶ Τὰ ρογήπατη. 

, εὖ δ' ἥσει, Ἐχοϊα Πὲ ἀοίποερε 
ὧς δ ἊΝ Ραϊαθαι Μοιυ8. 

ἀνίφκται, Μαιρο Ἱμθοποῖ, οἱ 8ι6- 
Ῥθλη, ἀνιψξετα,, Ληῖς ἐμὴ Ολ{, αὐοὶ- 
ουϊαπι οὐ ῆι, 



ΓΙΒΕΕ Υ. ΘᾺΡ, 1: »ἧς 

δια, τότε καὶ ἐμὲ ὄψεοϑε ἀφϑονώτερον διοιτώμενον' ἢν ὃ 
ἀνεχόμενόν με ὁρῶτε καὶ ψύχη, κα ϑάλπη, τὸ ἀγρυπνίαν, 

δἴεαϑε καὶ ὑμεῖς ταῦτω πάντα καρτερέν. ἐδὲν γὰρ τότων 
κελεύω ὑμῶς ποιέιν, ἵνώ ἀνιώαγε, ἀλλ᾽ ἵνω ἐκ τότων ἀγα- 
ϑόν τι λωμβάνητε. καὶ ἡ πόλις δέ τοι, ὦ ἄνδρες φρατιῶ- δ᾽ 

ς΄. )ὲ ν ἂᾺ 3 ͵ ΄ δ - ὝΨ «“ ΄Ν 

ται, ἡ ἡμετέρω, ἣ εὐδαίμων εἶναι δοκεῖ, εὖ ἴξε, ὅτι τὰ 

ἀγαϑὰ καὶ τὰ καλὼ ἐκτήσατο 8 ῥαθυμέσα, ἀλλ᾽ ἐϑέλεσα 
Ν “ Ἂς νδι ΄ 4... ὄὡὃωδ δέει ὝὙΝ “» φε λδ 

κφὴ τοονεῖν καὶ κινδυνεύειν, ὁπότε δέοι. Καὶ ὑμεῖς οὖν ἦτε 
Ν Ἀ ͵ ε 3 Ν ᾿ Ε » ω »-»Ἢ κ 

μὲν καὶ τρότερον, ὡς ἐγὼ οἶδω, ἄνδρες ἀγαϑοί: νῦν δὲ 

πιειρῴαγαι χρὴ, ἔτι ἀμείνονας γίγνεοϑαι, ἵν᾿ ἡδέως μὲν 

ξυμπονῶμεν, ἡδέως δὲ ζυνευδιωωιμονῶμεν. τί γὰρ ἥδιον, ἢ 17 
μηδένα ἀνθρώπων κολωκεύειν, μήτε “Ἑλλήνω, μήτε βάρ- 

ὅαρον, ἑἵνεκω μια, ἀλλ᾿ ἑαυτοὶς ἱκανὸς εἶναι τὼ ἐπιτή- 
7 Ν .“ “ἤ 7 « ͵7 

δειω πορίζεοϑ᾽ αι. ἡ ταῦτα, ὅ3εν περ κάλλιςον ; ἡ γάρ τοι 
᾽ ΄ πὸ Νς Ὁ ͵7 ᾽ 7 ᾿ς .“ - 

ἐν πολέμῳ ἀπὸ τῶν πολεμίων ἀφϑονία, εὖ ἴσε, ὅτι ἅμω 
τροφήν τε να εὔκλειαν ἐν πᾶσιν ἀνδρώποις παρέχεται. 

Ὁ μὲν ταῦτα εἶπεν" οἱ δὲ πάντες ἀνεδόησαν πάραγ-ι8 
γέλλειν, ὅ τι ἂν δέοι, ὡς σφῶν ὑπηρετησόντων. ὁ δὲ τεϑυ- 

΄ 8. 9, ᾿ ᾿ Εις . ἄντ, δὲ δι 2 
μένος ἐτύγχανεν" εἶπε δέ ἔΑγετε, ὦ ἄνδρες, δειπνήσατε 

μὲν, ὥπερ καὶ ὡς ἐμέἕλετε' τροπαράογετε δέ μοι μιᾶς 
ἡμέρως σῖτον. ἔπειτω ὃ ἥκετε ἐπὶ τὰς ναῦς αὐτίκω μάλα, 
ὕπως πλεύσωμεν, ἔνϑω ϑεὸς ἐθέλοι, ἐν καιρῷ ἀφιξόμε- 
νοι. Ἐπειδὴ ἢ ἤλϑον, ἐμξζιξασώμενος αὐτὲς ἐς τὰς ναῦς, 19 

δ. 15. οἴσϑε, ΘΟΙΠἸοεὶ δεῖν. 
8, τό. ἢ εὐδαίμων. Ματρο 1,δοποῖαν. 

ἢ δοκξι ἀδι 
[Τὰ ἀγαϑὰ καὶ τὰ καλὰ, Ῥτορτί πὶ 

εὔε νἱάἀοτὶ ροϊεῆ οτὶβ Γδοοηϊςοὶ, ἢ αὶ 
φοτηρατεὶ Ρ]αϊ. ΑἸοΙΌ. 11. Ὁ ΠΠΟγα τα 
Ῥτεοδίοπῖβ ἔογγη αἶα (Ο] πη ἀβετῖ- 
ἴατ, σὰ καλὰ ἰσὶ «τοῖς ἀγαθοῖς τοὺς 
Θεὸς διδόναι σφίσιν αὐτοῖς Ὁ. 148. Ο. 
Ἐν 4. Ἡροίβως.) 

8. τὴ. μωσϑᾶ, Α. 1. Βτγ. Οαῇ. ἐμοῦ, 
Ῥδυΐο δπίοα Οδ.. εὐϊάϊι ἄνϑρωσπον. 

8. 18. ὡς ἐμέλλετε. ΒίερΠαπὶβ πιᾶ- 
Ἰεῦαὶ ὥς ἤσ, πος Τεηΐα : εαἴτε εἃ φατε 

ψεὶ ἥς συοαὰς Γασιζατὶ ἐγαιῖβ. Ψ}- 
βαϊα ἰάπηεη ἰἰὰ ρΡοιεῖ ἀείεπάϊ, υἱ 
ἐμέλλετε τορεϊεπάυπι ἢὲ δὰ ὥσερ εἰ δὰ 
ὥς, αὐυξεουσπαὰπθ οἵ ᾳυοτηοάοσυπηὰς 
εάοτο νοϊοθαι5. ϑεαυθητία νεγθα προ. 
παφάσχετε δέ μοι, ἢ ἴαπι απ, ΠΟ 
Βαῦοης ἐδηΐατῃ : ἀδῖπάθ γοτο ρτθρᾶ- 
ταῖς αἴααθ ὑπ οαρὶίε νοῦἷβ ππὶι5 ἀϊ- 
εἰ οἴθαταη. ϑοϊ!οες ἰπ ἐχρεάϊτ οηθπι 
Τεχαδητκὶς ἀϊεὶ οἰθατα ἔδοιτα ἔεισα 1.- 
θεῖ τη! το πη. 

8. το. αὐτός, Α.1. Βτ. φῇ, οτγαῖε- 

᾿. 

,“6}“ »»- 
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ἔπλει νυκτὸς ἐς τὸν λιμένω τῶν ᾿Αϑηναίΐων, τοτὲ μὲν. ἀνά-- 
παύων καὶ παραγγέϑλων ἀποκοιμζιαναι, τοτὲ δὲ κώπωις᾽ 

ιζμενος. εἰ δέ τις ὑπολαμβάνοι ὡς ἀφρόνως 
ἔπλει, δώδεκα τριήρεις ἔχων, ἐπὶ ττολλὼς ναῦς κεκτημένες, 

20 ἐννοησάτω τὸν ἀνῳλ ογισμὸν αὐτῇ. Ἐκεῖνος γὰρ ἐνόμοι-- 

σεν, ἀμελέφξερον μὲν ἔχειν τὰς ᾿Αϑηναίες περὶ τὸ ἐν τῷ 

λιμένι, ναυτικὸν, Γοργώπα ἀπολωλότος" εἰ δὲ κοὴ εἶεν 

τριήρεις ὁρμιᾶσαι,, ἀσφαλέςερον ἡγήσατο, ἐπ᾿ εἴκοσι ναὺς 

᾿Αϑήνησιν ὅσας ᾿πλεσαι, ἢ ἄλγλοϑι δέκω. τῶν μὲν γὰρ 

ἀρ ρὰ ἔξω ὑδο ὅτι κατὼ ναῦν ἔμεϑλον οἱ ναῦται σκηνήσειν᾽ τῶν 

Ἶ "δ᾽ ̓Αϑήνησιν ἐγίγνωσκεν ὅτι οἱ μὲν τριήραρχοι οἴκοι καϑευ- 

" 

Ἷ ἰ, “Ἵ “Τ. 

21 δήσωιεν,. οἱ δὲ γαῦται ἄλλος ἄλλη σκηνήσοιεν. Ἔπλει 

μὲν ταῦτω διανοηθείς. ἐπεὶ δὲ ἀπᾶχε πέντε ἢ ἕξ ςάδια 

τῷ λιμένος, ἡσυχίαν εἶχε καὶ ἀνέπαυεν. ὡς δὲ ἡμέρα 

ὑπέφαινεν, ἡγέᾶτο, οἱ ὃ ὑπηκολόϑ εν. αὶ καταδύειν μὲν ἐκ 
"“ 7 7 » δὶ ͵ » " »“ 

εἰῶν φ«ρογγύλων πλοίων, ὁδὲ λυμαρφεσναι ταῖς εὐὐτῶν ναὺ-- 

σίν" εἰ δέ πὲ τριήρη ἴδοιεν ὁρμῆσαν, ταύτην τοειρἄοϑαι 
ἄπλεν ποιέῖν, τὰ δὲ φορτηγικὰ πλόϊα ναὶ γέμοντα ἀναδὲ- 

μένες ἴζω ἄγειν, ἐκ ἢ τῶν μειζάνων, ἐμξαίνοντας ὅπϑ δύ- 

, γαινο, τὸς ἀνθρώπες λαμβάνειν, ἦσαν δέ τινες, οἱ καὶ ἐκ- 
φωνῶ» 

ρα ψν 4“, αν πηδήσαντες ἐς τὸ Δέγμω, ἐμπόρες τέ τινας "κα ναυκλήρες 

42 ζυναρπάσανϊες ἐν τὰς ναῦς εἰσήνεγκαν. Ὁ μὲν δὴ τοιαῦτα 

τυροσκοιμιζόμενορ, τὰ τεξδὶς ΑἸά, εἰ. Πὶ εὐἰγογηϊθυ5 ορροηΐϊς, ὈἹρίαπυπι 
" 7υπῖ, Μαῖο Οκῇαὶ, Βτ, Τμεοποὶ, οἱ ϑ8ι, παηο ἰαάο ὃχ εἀϊτίοπο παρογα ὙΝ οἱ- 

προσκομιζόμενοε. Ορροδευτη ἀνοκο- ἤδη. 
μᾶσϑγα, ἀοοεῖ (ςπίμΠΊ, ταύτην, 80)}, εἴα, ΟἹ, γαϊοκεβεὶς 

8, 21, ἀνέσπασεν, 1ιὰ Ἑάϊίοποβ ο5 δὰ Ἠοτοάοιαπι Ρ, 552. Ἰλεϊπάς νὰ]- 
τῆποθ, ποο ἰπ Α, 1, τοροτὶ ἀνίσαυσιν 
ᾳυοά τοίογι Μογωλ, 

ἡμίφα. Δη ατιϊσυΐας ἡ οχοίἀϊεν 
οὖκ εἴα, ϑιερθπη, σπιοθάδθαι ὑδὲν 

ἴα. Ἰκοηοσίαν, φφογγύλον “λοῖον, Ομο- 
τετυπὶ πανί κία τοῖα ηδα 6 πγοτοῦίο- 
τα, πη θε ἶσα, ον Ἰοη αὶ ὀγη, εχ 
ΒΒ, ΤῊ σογά, ἰΐ, 97, κἀπιοη υἷε Μο- 
τῶν δόάδε ΟἹρίποσπι δά. Ἰϑεπιοῖῃς- 
ἠσπὶ σοηίγα ἴορί, ρᾶκ, 130. δὶ ἱρίς 
οτγᾶζου σρόγ λον Ἰϊοη 5 πλοῖον Ἰϑθίοηγ- 

βαϊαμη ἔκτλουν οοττοχὶς Βτοάθομβ, 
ἐκ δὶ σῶν, [τὰ τοξὶς Μογὰ8 Ρτὸ να» 

βϑιο ἐρ δὲ σῶν, αυσὰ Πιροποϊανὶβ πιὰ- 
αθας ἰη ἐς δέ σι τῶν, 

δδιγμα. Ὁ] ἱπ αν} [λοϊποτο ΑἹο- 
χαηάογ ῬοτοαΝ ταρίοθαϊ σὰ χρήματα 
ἀπὸ σῶν σρασιζῶν, πλττληῖο ΡΟΙ ΠΟ 
Υἱ, 2. ἅ. οΐ Ἡαγρσογαιίοη, 

ἢ. 22, σοιαῦτα, ϑῖ6ρἢ, οἱ 1ικοποΐ, 
ταῦτα, 



ἍΠΒΕΗΕ Υ. ΟΑΡ, 1. 347] 

ἐπεποιήῆκει. τῶν δὲ ᾿Αϑηναίων οἱ μὲν αἰσθόμενοι ἔνδοθεν 

ἔϑεον ἔξω, σκετηόμενοι, τίς ἡ κρωυγή" οἱ δὲ ἔξωθεν οἴκαδε 

ἐπὴ τὰ ὅπλα, οἱ δὲ καὶ ἐς ἄστυ ἀγίελῶντες. τάντες δὲ 
᾿Αϑηναῖοι τότε ἐβοήθησαν, καὶ ὁπλῖται κοὴ ἱππέϊς, ὡς τῷ 

Πειραιῶς ἑωλωκότος. Ὁ δὲ τὰ σλοῖα μὲν ἀπέξειλεν ἐς 23 

Αἴγιναν, καὶ τῶν τριήρων τρέϊς ἢ τέρας ξυναπαγαγεῖν 
ἐκέλευσε᾽ ταῖς δὲ ἄλλαις τταραπλέων παρὰ τὴν ᾿ΑΠικὴν, 

ἅτε ἐκ τοῦ λιμένος πλέων, πολλὼ κοὶ ἁλιευτικὼ τλόϊα 

ἔλαξε, καὶ πορϑμέῖα ἀνθρώπων μεφὰ, καταπλέοντωῳ 
ἀπὸ νήσων. ἐπὶ δὲ Σὅνιον ἐλθὼν, καὶ ὁλκάδως γεμόσας, 
τὰς μέν τινας σίτου, τὼς δὲ καὶ ἐμπολής, ἔλωξε. Ταῦτα χ4 

δὲ ποιήσας, ἀπέπλευσεν ἐς Αἰγιναν. " κρὶ ὠποδόμενος τὰ 

λάφυρω, μιοϑὸν μηνὸς τροέδωκε τᾶς φρατιώταις.. καὶ τὸ 
λοιπὸν δὴ περιπλέων ἀπελώμξανεν, ὅ τι ἠδύναο. ἡ ταῦτῳ 

«ποιῶν, πλήρεις τε τὰς ναῦς ἔτρεῷε, καὶ τὰς φρατιώτας 

εἶχεν ἡδέως αὶ τὠχέως ὑπηρετέντας. 

Ὁ δὲ ᾿Ανταλκίδως κατέξη μὲν μετὰ Τιριδάζου, δια- 55 

πεπραγμένος ξυμμαχεῖν βασιλέα, εἰ μὴ ἐϑέλοιεν ᾿Α9η- 
ναῖοι καὶ οἱ ξύμμαχοι χρῆάϑ αι τῇ εἰρήνη, ἡ αὐτὸς ἔλεγεν, 
ὡς δὲ ἥκεσε, Νικόλοχον σὺν ταῖς ναυσὶ τολιορκεϊοϑ αἱ ἐν ΟΙ. 93. ἃ. 

᾿Αδύδῳ ὑπὸ ᾿Ιφικράτες κοὶ Διοτίμου, πεζῆ ὥχετο ὡς 

ἴΑδυδὸν. ἐκῶϑεν δὲ, λαίΐδὼν τὸ ναυτικὸν, νυκτὸς ἀνήγετο, 

διασπέρας λόγον, ὡς μετωπεμπομένων τῶν Χαλκηδονίων. 

σχεψόμενοι. ἴτᾷ τεξὶς ϑίορἢ, εἰ 1.6- 
ὉΠ0]. ΡτῸ σκχεσήόμενοι. 
᾿ς 8. 24. ἀπελάμξανεν. Μᾶτγρο ΤΘομοἱ. 
ἐλάμξανεν. Ν 

τυλήρεις σε τὰς ναῦς. 1. ε. τὰ “ληρώ- 
βιατα τῶν νεῶν ἔτρεψε, δυῖ: ἐπλήρωσε 
«ὰς ναῦς καὶ ἔτρεφε. 

8. 25. ξυμμαχξιν βασιλέα. Μαῖρο 
Τδοποὶ. ξύροροαχον. ϑεἀ ἰηΐγα Ο. 3.12. 
διαπεπραγμένοι ἐσὶ ζηριωθῆναι σφᾶς 
αὐτές. Οξείεταπη Απιαϊοίάδτη τορε πὶ 
Δα Π18δ, αἴ ρεγῆσοτει ρϑοεπι, εχ νευΌῸ 
κατέφαινεν γοϊαὶς Ἰεδϊοτες ἱπιθ ἢ] ζοτο 

ΧΟΠπορἤοη, : 
Νικόλοχον, Μαὶς Α. 70πὲὶ, Νικόλε- 

χος. Οεογαπι οι πηι 1], φαὶ ἀδ- 
ἴποαρ5 συπὶ ΤρΡὨϊοταῖα πουηϊπαίυγ, ἢ 6- 
Τοῖο ἂη ὅς ἰάεπι, φαεπ ρεουϊδίι5 80- 
ουΐδτατῃ ἔα ἴδ, δηϊεηυδπι οὐπὶ ηᾶ- 
νἱθυβ τοάϊτει, ὡς ἔχοι σάλαντα φετΐα- 
μβάκοντα πλείω ἢ ὅσα αὐτὸς ὡμολόγει» 
Δρρᾶτεϊ εχ 1γῆδ ἴωρεγ Απορμδηὶς 
θοπὶβ Ρ.  ῈΣ : 

ὡς "Αξυδον. Ηος τοῆίταϊς Μογὰβ 
ἐσ Α. 1. Βγυ. σα. Ἀεϊίαιιβε εἀϊ ἴοηο9 
ἐς. 

ΞτΞ4 
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2 ὁρμισώμενος δὲ ἐν Περκώπη, ἡσυχίαν εἶχεν. Αἰαϑόμενοι 
Ν « Ν ,ὔ δΝ ͵7͵ ἈΝ 7 Ν 

δὲ οἱ περὶ Δειμούίνετον, καὶ Διονύσιον, καὶ Λεόντέχον, ΚΦῈ 
᾿ ͵ 2 ΝΥ Ν Ἂς ςκς ΄ ε ᾽ 9 ἣν 

Φανίαν, ἐδίωκον αὐτὸν τὴν ἐπὶ Προικοννήσου. ὁ δι, ἐπεὶ 

ἐκεῖνοι τσωρέπλευσαν, ὑποςρέψνας ἐς "Αδυδὸν ἀφίκετο" 
Ψ9Θ Ζ ᾿Ἄ “ὔ ΄ ͵ "7 Ν ἣ σις 

δ ἠκηκόει γάρ, ὁτι τοροσπλεοι Πολύξενος, οὐγῶὼν τῶς ὠπὸ 

Συρωκεσῶν κφὴ Ἰταλίας ναῦς εἴκοσιν ὅπως ἀνωλάξη "αὶ 
ΕΣ ε Ν Ὁ“ 

ταύτας. ἐκ δὲ τότε Θρασύξελος ὁ Κολυδεὺς, ἔχων ναῦς 
ὀκτὼ, ἔπλει ὠπὸ Θρώκης, βελόμενος ταῖς ὥγλαις ᾿Αἤικαῖὶς 

“7 ναυσὶ ξυμμίξαι. Ὁ δι ̓ Ανταλκίδϑας, ἐπεὶ αὐτῷ οἱ σκο-- 
σοὶ ἐσήμηναν, ὅτι τοροσπλέοιεν τριήρεις ὀκτὼ, ἐμδιδάσας 

“- 7 » ͵᾽ὕ ἢ εἰ ᾿ς ,΄ ΄ Ἂς 

τινὰς ναύτας ἐς δώδεκα ναῦς, τὰς ἄριςω τλεΐσας, καὶ 

τὐροσπληρώσαοδαι κελεύσας, εἴ τις ἐνεδέϊτο, ἐκ τῶν καΐα- 

λαιπομένων, ἐνήδρευσεν ὡς ἤδὴ ἐδύνατο ἀφανέξατα. ἐπεὶ 
Ἁ ΄ 9. φἢ ν» »δ » Ν ᾿ δὲ τυωρέπλεον, ἐδίωκεν" οἱ δὶ ἰδόντες, ἔφευγον. τὰς μὲν 
ε ͵7 ΄ δ᾽ ὑνᾺ ͵ὔ 7 

οὖν βραδύτατα τλεᾶσας ταῖς ἀριξῶ πλεόσωις τωχύτατω 

κατειλήφει" παραγγείλας δὲ τοῖς, τορωτόπλοις τῶν μεϑ' 

᾿ς ἑαυτῷ, μὴ ἐμξωλεέϊν τας ὑξάτωις, ἐδίωκε τὰς τροεχέσας. 

ἐπεὶ ἢ ταύτας ἔλαξεν, ἰδόν]ες οἱ ὕςεροι ἁλισκομένες σφῶν 

αὐτῶν τὸς πρωτόπλες, ὑπ᾽ ἀϑυμίας καὶ --τῶν ββραφυτέρων 

πὸ ἐς ὶ μὰς ἡ ἢ 
᾿ 

πὰς 

ὁρμωσάμενος. Οαῆαὶ, ἑρμεησάμενος. 
Περκώπῃ,. Κούρροη ἰοτίθογς Ἰυδοῖ 

Πιρκώσῃ, αὐδὲ ἰοτογα δἰϊδὶ οσοσατγτῖξ. 
Ἰοσαπὶ Βιγαθοηὶβ χὶϊΐ. Ρ. 883. ὅσ, σά- 
λα, μετωνομάδϑη Τιρκώτη τηὰϊδία πὶ 
(υἱἔ σεηίος ἃ ἔοίοϊο ἐχ ϑιίορθδῃο 
Βγχϑηιίο, 4υἱ, ΤΙρκώφτη, ἱπαᾳυΐς, καὶ 
πάλαι Τρκώση, ϑιερῃαηυπι νοῖο νἱτίο 
Γοτίριαγαο ἀδοερίαμπη ἔα ἔς, Τὰ νοῖο 
νίἀς ἀς Πιρκώσῃ ἀπποιαιίοποιῃ Ν εἴ- 
(εἸ αὶ δά Ηγοἀοιαπὰ μ. 4.36. 

, δ, χό, Φανίαν, Α, 1, Βτγ, (πῇ, Φα.- 
ψνίᾶν, 

Κολυτῆεύς, ΑἸά, Κοταλυτεὺρ, ), Βτ, 
πῇ, Κοταλετεύρς, “Αγ ]ὸῦ υδίαᾳιοδ οεη- 
(υἷε ᾿εκεπάυπι οἶδ Κολλυτεὺς ἰῃ Οοη,- 
τησητατίίν δά Πεπηοοποπι εἰ ΖΕ ἢ Ϊ- 
τοίη, 

6, 27. τινὰς ναύταις, Ματρβο ἱνφοης], 
σοὺς ναύναςξ, 

ὧς ἤδη. ἴκουο!, ἐτποπάαθας ὡς δή, 
Ἠρέϊο, ρυΐο, 

σοῖς τορωτόσλοις. ϑίορἢ. οἱ Πμδοπο], 
τη θθαης σαῖς, Γεὰ Παῖίπι (δα αϊταῦ 
τὸς πσρωφόσλως, 815 οηἰμὴ ἰδὲ Ἰεροη- 
ἄππι, τοξὶς σοηγαὶς Βτγοάδοιβ ργὸ πρό 
σλερι 

φῶν βραδυτίρων. Ληΐϊς δε νεῖθἃ 
ϑι Ρἢ. οἵ Τιδοηο], ἱπίεγαης ὑπό, Ἐςξὶς, 
Ομτογοπι ἤδη Απιαϊοἰάδε ὀχροάϊεϊο- 
δηλ πδῖγαΐ οἰίατη ῬΟΙγϑοηι18 ἰΐ. 24, 
᾿Ανταλκίδας ἐν ᾿Αφύδῳ μετὰ ναυτικοῦ 
σλάονος διατρίξων ἀτῆικὰς πριήροις ὁρμύ-- 
σας ὶν Τινίδῳ μαϑὼν ῥα παρεὶ δ, ὃς Βυζάν- 
τιον διαπλεῦσαι «πρὸς ᾿Ιφικράτην, ἀγγά- 
λανσόρ τινος, ὡς ᾿Ιφικράτης σολιορκοίη 
Χαλκηδονίως Φίλνρ ὄντας, παρήγζειλεν 
ἀσποσλδιν ἐς Χαλκηδόνα, καὶ ἀναχϑὼς 
ἐνίδρευσιν πτρὶ σὴν Κυῤικηνήν, οἱ δὶ ἀσὸ 
τῆς, Τινίδν σὴν ἀναγωγὴν τὴν ᾿Ανταλκί- 
δὺν " συϑόμενοι κατὰ τάχος ἐπειρῶντο 
πρὸρ σὸν ᾿Ιφικράτην σλεῖν, ἱσὼ δ᾽ ἐγί- 
γόνσὸ κατὰ τὰρ τῶν σολεμίων τριήρεις 
οὐχ᾽ ὁφωμέναρ, ἀλλ᾽ ἀφανῶς ἱφορμώσας, 
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ἡλίσκοντο ὥοϑ᾽ ἥλωσαν ἅπασαι. Ἐπὰ δὲ, ἦλϑον αὐτῷ 28 

αἱ τε ἐκ Συρωκεσῶν νῆες εἴκοσιν, ἦλθον δὲ καὶ αἱ ἀπὸ 

Ἰωνίας, ὅσης ἐγκρατὴς ἥν Τιρίξαζος, ξυνεπληρώϑησαν δὲ 

κοὴὶ ἐκ τῆς ᾿Αριοξαρζάνες, (καὶ γὰρ ἦν ξένος ἐκ παλαιοῦ 

τῷ ̓ Αριοξαρζάνε) ὁ δὲ Φαρνάξαζος, ἤδη ἀνακεκλημένος, 

ὥχετο ἄνω, (ὅτε δὴ καὶ ἔγημε τὴν βασιλέως ϑυγατέρα) ὁ 

[δὲ] ᾿Αντωλκίδως γενομένωις ταῖς πάσωις ναυσὶ πλείοσιν 
ΩΣ 7 ᾽ “ 7 “ 7 “ Ν ΠΣ] ἢ ὀγδοήκοντα ἐκράτει πάσης τῆς ϑαλάτης" ὥςε καὶ τὰς 
ἐκ τῷ Πόντε ναῦς ᾿Αϑήναζε μὲν ἐκώλυε καταπλεῖν, ἐς δὲ 

᾿Ανταλκίδας, ἄφνω προσπεσὼν ταῖς ᾿Ατο 
τικαῖς, τὰς μὲν κατίδυσε τῶν δὲ πλειόνων 
ἐκράτησεν. Θυξὸ σὰπὶ ᾿Π|δ εχ ὉΟπῸ 
ζοτὶρίογθ, νοὶ 115 νϑγϊτατῖβ σοπίατθᾶ- 
τἰ8, νεῖατὶ δου {16 Ὀόνεβ, ἴπ γάτα 
ταυτὶ ἀϑίροτοι, οθδοῖς, αὐ ὨΙΠῚ] πᾶς 
Ἰαοἷβ αι παϊ ροῆϊδξε ΧΟΠΟρΠΟπε8 ΠδΓ- 
τατοηΐ. ΤρὨϊογαῖεβ οαπὶ Ὀἰοτίπιο οὉ- 
πάθης ΑὈγαϊ Νιοοοομ πὶ: 08 νοῖῸ 
Ἶατα ἴαρταὰ ἴδε, γ. Πρ! !οἴτοῦ τὸς ᾿Α- 
ϑηναίων σρατηγὸὺς αἰχὶτ. ΕἸηρεῦδΙ νο- 
τὸ Απίαϊοϊ ας, πα] οδάοηϊοβ, Ὁ [ῥρῃϊ- 
οταῖα οὐ ες, δυχ! τὰ Τὰ πὶ ἢδρὶ- 
ἴατο ; ποὺ οὈΐουτε ἀϊχὶς ῬοΙγθοπὰβ 
ἀγγόιλαντός τινος.---Ῥτον ὨΪταΓ Ἰρίτατς 
νειίαβ Ῥτοροπιϊάεμη εἰ δὰ Ῥεγοοίϊδπι 
ΤασΠεᾶϊςς απάς ἔαραταϑ δὰ Ρτοσοηηε- 
{απι, ροπαυᾶπι. Βοῖϊεβ δος εταηῖ, 
τοάϊς αὰ ΑὈγάμπι), αἴ πᾶνα8 ἃ Ροϊγχο- 
Ὧ0 δἀάυοσοηάαβ τεοίροτοῖ. οστηθηο- 
τὰ5 ἰσίταγ Ὠἰοηγῆυβ, ᾿θοηῃτίομβ. εἰ 
Ῥῃδηΐας ἐξ νἱἀδηταν ἰπ οἰαε Γὰ Ὁ 
ἡπιροτῖο ΤρὨϊοταιῖβ, αἱ ΝΙ]οοἸοομαπ, 
δὰ Αὐγάμσταη οὐάεθαι, ὁρμοώμενος ἐκ 
Χεῤῥονήσου, αἰ ἴωαρτα οἷς δ. 7. Αἴ νοτὸ 
ἕαρτα ὃ. το. Ἰλεπηεθρηθίαβ. οατη ΟΠᾶ- 
θεῖα ἴῃ ἰμίαϊαπὶ Ογυργατῃ δυχὶ! ο Ενᾶ- 
ξοτῶ ῥγοίεξεαβ οὐδ ἀϊοϊταγ ς ἰρίταγ 1}- 
Ἰίπο ρΡοῖςα ἀενεγῖς ἰη ΗεἸ]εροπευτη 
Ῥετηδοποίι8, ἴοτίθ σὰπὶ ᾿ρίο ΟΠμὈτῖδ. 
Αοοοῖθε ἀοϊηάς ΤὨτγαίν Ὀ]5. Οοἰγι- 
τεπῆς ἃ ΤὨτγαοϊα σοη]απξξατιιβ πᾶν 65 
1ὰᾶ5 οὗϊο ουπὶ Τρῃϊοταῖθ, Πλεηηεοηείο 
εἰ ἔογίς οἰἰατῃ Ομαῦτα. Βυ β μὲ δά 
"Τεηξάμπι, πᾶτγὰϊ ΡοΟΪγεπυβ : ἀεἰπάὰς 
Ταθῖτο οοτηρετῖο Απίαϊοϊ δ ἀϊοοὰ 
νοὶ αἱ δ δὰ Τρῃϊοτγαῖθπι νετίι8. ΟΠ Δ]- 
οεάοποπι δνδάοτο, οἱ ἱποϊάϊῆξ ἴῃ ἱπῇ- 
ἴᾶ5 οἶτοα ΟυζΖίοθπαπι ροῆίαβ 80 Απ- 
ταἹοϊάα, Ηδοο νετὸ ρίας οοῃεατῖα 
ὕες ἴδ, 8 πᾶγταῖ Χοπορθοη. Νὸ- 
46 εῖτι ΟΠα]σράοηοῃ,, [εὰ ΑὈγάμπι 

οὐδάερθαις ΤΡ Ϊογαῖδβ : εἰ Απίαϊοϊάας 
Ῥεπγαστῃ αυϊάεπι οἶγοᾶ ΟγΖίοεπατῃ δὰ 
Ῥτοοοππείαπι ΓυὈΠίτεγαι, [εὰ πιοχ ἰη.- 
ἀξ τεάϊογαϊ : εἴ οὰπὶ ἃ ΤὨτδοϊα ΓΗγα- 
{γὈυ]ατπὶ δάνεηίτε Θοδρετεῖ, ΤηΠ- 
ἀϊα5 εἰ γαχὶς, ποη οἶτοα ΟΥΖι σε ηδπΠν, 
ΐ αἷς Ῥοϊγεπιβ, (θὰ ἴῃ ἱρίο δάϊτα 
ἨἩε]εἰροηιὶ, ογεάο, ἱπ αυετῃ εχ Τὲ- 
ῃράο ἰηνοξϊαβ εγὰς ΤἬγαίν θυ] 5, ΝΙΩ͂ 
Τεποάϊ πιεητὶο οὐἤῆεγει, ογεάθγθπῃ, 
Ῥοϊγεηυπῃ οχ πηαὶς ἱπιεϊςέὶο Χεπο- 
Ῥῃοηκὶβ ἰοοο ἴὰ8 ἀυχ θα, ᾿ 

8. χ8., ἦλθον αὐτῷ. Α. 1. Βγ. (καῇ, 
αὐτοῖς. 

ὅσης. Ἐξεάετι Εάά. ὅσων. 
ἀνακεκλημένος. Ἐδεάσπι ἅμα κεκλη- 

μένος ὥχετο ἄγων. ῬῃατηαὈαΖυβ, ἀπηὶ- 
οὺβ Διπεηίεηδυπ, ργοΐαϊς Απιαϊοϊ δα 
φοπδίίθυβ. 

ὁ δή, ἘΒεξδὶς ἴα επηοπάδθαϊς [θου- 
οἷαν. Μοχιβ γαϊραταπι δὲ ἱπο]αῆε, 

.« ὕε ἰρυηῆυσι ποίδπε 81. εἰ 

Πόντῳ. Μιάφητυτν ᾿βσίταγ Βγζαητίατα 
τὰατη τεηυ δ, υπάδ γτασηθηῖαπη ἱπιν 
Ῥογίαθαϊασ Λίῃεημαβ. Εδπὶ {οἰϊοες 
πγθθπλ ουτὰ ΤΠδίο ἰηίυαϊα ΤἬτγαίν θὰ- 
Ἰὰ5 ϑιειτϊεπῇβ ρᾶιοο δῃΐο τοτροτῖς ἰἴο- 
ταῦη ἱπηρεῖο Ατἰπεπιθηῆαπῃ Τὰ δ]εοο- 
γαῖ, Ρτοάϊίατῃ ἢ] ἃ οἰν 5 Ατομεθίο, 
εἰ Ηεγδοϊάς, Τπαίαπη νετοὸ δὺ Εο- 
Ῥθδητο. Βεπὶ δὺ 8}118 οὐ βατη ΟὈἶτοτ 
πᾶτγανὶς Πεπιο πεηθ8 οοηῖγα [μδριὶ- 
ΠΘηΣ Ρ᾿. 474. υδὶ ἀρίξ ἀς Βοποῦῖθυ5 
Ὁ πᾷ οἰνίταῖε {τ Ὀυτ5 Ἑορμδηῖο 6- 
Ἰαΐᾳας (οοἰϊΒ: οὗ παραδόντες ὑμῶν Θά- 
φὸν καὶ τὴν Λακεδαιμονίων φροερὰν με5᾽ 
ὅπλων ἐκξαλόντες καὶ Θρασύξελον ἐσω- 
ψαγόντες καὶ παρασχόντες φίλην ὑμῖν σὴν 

ὑτῶν πατρίδα, αἴτιοι τῷ γενέσθαι σύμ- 
μαχον σὸν περὶ Θράκην «όπον ὑμῖν ἐγέτ 
γονφο, Ὠεῖηάε ἀς Ατοπεῦϊο οἱ ει: 

μνν ὑμὼ {, ὦ ψ 
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40 τὸς ἑαυτῶν ξυμμάχους κατῆγεν. Οἱ μὲν οὖν ᾿Αϑηναῖοι, 

ὁρῶντες. μὲν πολλὰς τὼς πολεμίας ναῦς, φοδέμενοι δὲ, 
μὴ, ὡς πρότερον, κατωπολεμήϑείησαν, ξυμμάχου Λώκε- 

δαιμονίοις βασιλέως γεγενημένα, “σολιορκώμενοι δ ἐκ 

τῆς Αἰγίνης ὑπὸ ληφών, διὼ ταῦτα μὲν ἰργυρῶς ἐπεϑύμεν 
΄ν . ε 3 “ 2 ΄ Ἂν 7 

τῆς εἰρήνης. οἱ δὲ αὖ Λακεδαιμόνιοι, φφρέρδντες μόρα. 

μὲν ἐν Λεχαίῳ, μόρω δὲ ἐν ᾿Ορχομενῳῷ, φυλάξοντες δὲ 
͵Ν ΄, ψφ Δ. 3 Ἀν 5ὉΜ.2) κα διό λό 9 

τῶς πόλεις, οἷς μὲν ἐπίφευον, μὴ ὡπόλοιντο, ὠἰς δὲ ἡπί- 

σἕν, μὴ ἀποςαῖεν, πράγματω δι, ἔχοντες κρὶ παρέχοντες 
περὶ τὴν Κόρινθον, χωλεπῶς ἔφερον τῷ πολέμῳ. οἱ γεμὴν 
᾿Αργεῖοι, ἰδόντες Φρεράν τε πεφασμένην ἐφ᾽ ἑαυτοὺς, καὶ 
γινώσκοντες, ὅτι ἡ τῶν μηήνων ὑποφορὰ δδὲν ἔτι σφᾶς 

οἷϊάς, ἀδ τὰ Ποπογὶ θὰ. αιιξεῖ5, Ρετ- 
εἰς: οἵ Βυζάν)ιον παραδόντες Θρασυξάλῳ 
πυρίους ὑμᾶς ἱποίησαν τῷ Ἑλλησπόντου, 
ὥς: τὴν δικάτην ἀποδόσϑαι, καὶ χρημάτων 
εὐπορήσαντας, Λακεδαιμονίους ἀναγκά- 
σαι τοιαύτην, οἵαν ὑμῖν ἐδόκει, ποιήσα-: 
σϑαι τὴν εἰρήνην" ὧν μετὰ ταῦτα ἰκατ- 
σόντων, ἐψηφίσασθε ἅσερ φεύγουσιν εὐ- 
«ργίταις δ ὑμᾶς προσῆκε, προξενίων, εὐ- 
ἐργισίαν, ἀτίλειαν ἁπάντων, Ἰδδηΐαυς 
Ῥαυΐϊο ροίὲ δάἀάϊε, Τπδίαπι τἀπὸ εξ 
Βγζαητίαπη ἔα δ Γασοάἀθοπηοηϊογαπηι 
Ῥτορτίαβ εἴ ἃπῖοα8, ἃὉ Διποηϊςηῆθυβ 
δυΐεπι ἰἰοπᾶ8 αὐῦεβ. Ὡς τοτηροτγο 
ττδά τὶ ΑἸΠεπὶ 5 Βγυχαητὶὶ ἃ ΑΥὐ- 
ἢ ςδίο οὲ Ηεδγαο!άς (ΟἿ 8 τηοηυΐε δὰ 
Ἰετοπμοπεπὶ αὶ πηοτ8, [δὰ νὶγ 
ῬγδδΟΙάτα 5 ρίαπο ἃ νετὸ αὐέγγανὶς, 15 
εηΐπι γοίεγε πατγαῖα ἃ Ποιηοίπεης δὰ 
δἰ οτίαπι, ἃ Ὠἰοάονο χὶϊὶ, 66, {τα άἰ- 
{8π|, υὐἱ Ὑ Βα 9. φαίάεπι ἃ ΤΉΓΑΙγ- 
θαΐϊο, Γεὰ Βυζχαπιίαπι 80 Αἰοϊδίδας, 
Ῥιοάσφηε υ5. φαΐ υύδαπι οἰνί 8, οδς 
συρατυπὶ γείοσταγ ὃ Θδὸ αυϊάδπι ὁχ- 
Ῥεαϊείο ασσυταῖς πατιᾶτα ἕαΐε ἃ Χεξηο- 
παροὺ (αρτα 11 δν, 1, δαρ, 4, 5εἀ τὰπι 
Ὑχαρει! οοσαραιίοησισι  πυ}}α ΡῈΧ 

δοηΐεσσία εἰ, αυλίεαι Αἰ ΘΠ  Θη 8 
νεϊεπς πάθετε, πὸσ οπτηΐηο ροίὲ θε]- 
Ιυσὶ Ῥεϊοροηποῆακσουπὶ ἐαδϊα Γαΐ τ Δ} 
Αἰδεπίεηδαν. οὐτθ Τσοάηοπιοη 
μαχ σρίαθ!! 5, ἢ αὐπὸ Ληκαϊοίάα αἀἱ- 
οἱ (ο᾽δέ, αυα τη δδπὶ σχιοτίογοης 1.8- 
σεάιοτηση δὲ Ρεγῆν υοτυ οποία (Ὁ, 
τε ἱπιρεγίυπι 1,επτηΐ, ΠῚ ΌΓ οἴ 56 γ. 
τί δὶ γε πᾳφασήφας ἱπιαέξιαη, Τμτα- 

ΤΥ ὈυΪα τα νογο ουτῃ ποτηϊπδηΐ Πέηρ]}- 
οἶτεσ Τοτιρίογεβ Ατιοὶ, ϑειστεη θσ, αἴ- 
Ῥοΐδ σε! εγγι πλαστι εἴ ἂς Αἰῃθηϊοηῇ- 
Ῥὰ8 Ργϑοοίατο τπδτί τα πὶ, ἰηιε! ἰρὶ νὸ- 
Ἰαης, ΤὨγαίν αΪα πὶ νετο. δεϊ τ σηδαν 
ἐτογὰ ) ὁσοι ρα δ ΒΥ Ζαητίαπι, ρΡοτιὶ- 
τοῖα αὶ ἰοοαῦε ρα] Ϊοδ, δὲ σεῖρ ]}- 
ὁδὸ ἰογηγαπι ἀδτηοογαιοαπι το τα Ϊ Π δ, 
ΠΪ ἃ τα πτὸπ ῥτοαϊἰοηἶ5 τηδητίοης ἴἈ- 
δῖα, παᾶτγανῖς Γἀρτα ΧοπορΠοη ἵν, ὃ. 
27. Ορροτταηίταῖο ἰρίταγ Βογατη 10- 
σογαπὶ οἴ τοὐϊ τα πὶ ρογι τοῦ αὐ Α.- 
ταδηϊοη 65. ὈδΙ ὰ πὶ τὰτὰ ἀΐὰ πίη" 
γαῖ, δαέϊοτο εσιοῖθης, ἀρηθα 
ἐδ5 Ρᾷοὶβ οοπαϊτίοηοβ οὈτ πογθηῖ, ααὰς 
νεϊϊςηῖ, Τπαῆ, ἃ Ὑ γα γ 10 ῥτοάὶ- 
τίοης οαρίδο,, ροῦγο ποὺ τηθηγὶηὶς Χο- 
πόρδοῃ, [δὰ σοπογαιϊί πὶ αγθ 68 ΤΉγδοῖδα 
νἱοϊπδαυς τορίοηὶβ ἰπυροτῖο Αἰπεηὶ- 
δηἤαπι Τα] δδϊαβ. τηθηγοσαῖ ἵν. 8, χό. 
Τε Βγχαπεῖο τεοαρογαῖο γοδτς ῬΑ] πλδ: 
τὶ! ορὶπἰοαθαν ἀοίεγαϊς ἀοξιὶ γι}. ος- 
τατον ἶθ Γιοριίηθδο ἱπιογργοβ, ἔν, ἄμα, 
ἡ] ΟἿ, [εὰ Ὑ παία πὶ τεσερίαπη τοίοτε δὰ 
δητοτίοτα (οτροτα. Νοαὰς “πηι 
αὐτὴ σοπιταγίαπι ἀθῆτγηανς, ὈἹρίαηὶ 
ΒοΠοΙα. Εορπαπίαπι ἰλοίαπε ὙΠπαῆο- 
τὰ φρατηγόν τ ἃ νοῖῸ ἀδιοτίταιο, 
ἰβῆοτο, ΑΒ ΌΪ τηδτηογαι ἃ 1)6- 
τοί ῃοης διατὶ ὰ ΠΠ 8 ἢ Πὰν, αὶ νο}- 
αἴ ΔΛιπεηϊοηῆυπι ἐξυἀοἵα5 πλοπιοτας- 
τοῦ Ὁ δοάδδπὶ σοηίτη ΑΥοΟγαῖ, ᾿. 
“πό, σοηταίς ἰάθη νἱν ἀοδὶυς δὰ 1,6. 
Ρυποαπὶ Ρ, 281, οἵ ἰη Τπάϊος, 

ἃ, 20, ἰδόνσηε. Μαῖψο Ἱμεοηοίαν, 
ἀβδότες. 
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ἀφελήσει, κοὴ οὗτοι ἐς τὴν εἰρήνην τρόϑυμοι ἦσαν. “Ὡς 30 
ἐπεὶ τσαρήγγειλεν ὁ Τιρίξαζος, τυαρέναι τὸς βελομένες 

ὑπακοῦσαι, ἣν βασιλεὺς εἰρήνην καταπέμπει, ταχέως 

πάντες παρεγένοντο. ἐπεὶ δὲ ξυνῆλθον, ἐπιδείξας ὁ Τιρί- 
δαζος τὼ βασιλέως σημέω, ἀνεγίγνωσκε τὼ γεγρώμυ- 

μένω. εἶχε δὲ ὧδε" ἴῶ 
ο΄ ᾿Αρταξέρξης βασιλεὺς νομίζει δίκαν, τὰς μὲν ἐν τῇϑι 
᾿Ασίω πόλεις ἑαυτξ εἶναι, κοὴ τῶν νήσων Κλαζομενὰς κοὴ 
Κύπρον" τὰς δὲ ἄλλας “Ἑλληνίδως τυόλεις, καὶ μικρὰς καὶ 
μεγάλας, αὐὑτονόμες ἀφέϊνναι, ταολὴν Λήμνου, καὶ Ἵμζρε, 
καὶ Σκύρε᾽ ταύτας δὲ, ὥσπερ τὸ ἀρχαῖον, εἶναι ᾿Α9η- 

δεν. ΑΝ; 

8. 30. ὧδε. ΘαπηπΊδηι [ογπιαΐθ ρᾶ- 
εἰς τερειῖῖς ΡΙαταγομ Ατίάχοτγχ. ο. 
241. εἰ Ὠιοάοτγαβ χὶν, σατο: 

8.31. Κλαζομενάς, Οὐπὶ ΟἸαΖοπιο- 
δᾶ ἰπίογ ἰηΓα]85 τηθπηογαῖαβ ἱρηοτγα- 
σεηῖ ΒΊΘΡΉ. εἰ Γδοπο], {Π|6 φυΐάεπὶ σῶν 
γήσων τὰς κατὰ Κλαζομενὰς, Ὠἰο ν6τῸ 
οαπὶ ΕἸΆΠΟΙΙΟΟ Ῥοτίο σῶν νήσων Κλα- 
δινοι Ἰεροπάσπι σεηίεθαις. Τιδγαὰς 
{Πὰ5, Μοπαῖΐς ἐπΐῖτὶ Ῥαὶ πιοτῖιια. ἀἀ 

Ὦ.1. εχ Ῥαυΐϊδηΐα νἱϊ. Ρ. 529. Οἷαζο- 
ΤἼΘΠΔΓΌΤῚ ὈΓΌΘΤα ἴῃ σοηπτϊπεηΐα ἴδττα 
Ῥηπγαμῃ οοπάϊτατηῃ ξα δ: ἀεῖὶηάδ πλὸ- 
τὰ Ῥεγίαγα μη ἰπ πα] α τὰ τα ἢ] Πδ ἴῃ - 
οΟ] 45 ; Αἰθχαπάγυπι ἀδηΐαις, ἤγοὶς 
ἴῃ τηᾶγ ργοϊεξϊα, ᾿πΙ τι σοητίπεπεὶ 
λ}υηχιῆδ. ΜοΙδηι Π|4πὶ Ποάϊδαηυς Τὰ- 
Ρεγβιτὸπι νἱἀϊτ ἀοίοτ ρἤίαᾳας Ομαηάϊενῦ 
“πη, Αὔδὸ πιϊμουτὶβ Ρ. 122. νου, βετ- 
τδη δ. 

[Κλαζομενάς. Ουτα οοηῆει, ΟἸαΖο- 
ΤΏΘηΔ5 60 [ει ρΡΟΓΘ ἰηἴευ ἰη 185 Τα 8 
Ττηδτῖβ, ἐχρ ἰοαηάὰ5 Πἷο εἢ ἰοσὰ5 ΤὨυ- 
ογαϊαϊθ νὴ. ο.. 31. Ὁ] ἀς Αἴγοομο 
ἀὐοε Τἀσεάφοπιοηϊοτοη : τυαρέπλευ- 
σὲν ἐπὶ Κλαζομενὰς, καὶ ἐκέλευεν αὐτῶν 
᾿ποὺς τὰ ᾿Αϑηναίων φρονῶντας ἀνοικίζε- 
'σϑαι ἐ; τὸν Δαφνοῦντ'α, καὶ προσχωρεῖν 
"σφίσι----ἀπίέπλευσεν ἀνίκῳ μεγάλῳ-ταὶ 
δὲ ἄλλαι νῆες κατῆραν ἐς τὰς ἐπικειμέ- 
ψᾶς ταῖς Κλαξορεναῖ; νήσες Μαράϑεσαν 
᾿καὶ Ἰτήλην καὶ Δρυμοῦσαν, καὶ ὅσα ὑπε- 
ξέκειτο αὐτύόϑι τῶν Κλαζομενίων διήρ- 
“πάσαν. ἴὐηάε αἰϊοίγαιβ, ΔΡ ἢ πα ποτα 
(ᾳφυδπὶ δατὴ Ἡεττιθῆα ἵπίὰβ ἢιὶς ἴπ- 
τεπ δ ἴὰο τεπυροτα τποπϑὶ Ρ]Ιηἰὰϑ ν. 
“ἢν 31.) ΡῬητηάτη εἴ ἀπεαυδτη (βάθπν 
ΟἸαζομηεπίοσαπι ἔα δ - ἐὸ ἐπὶπὶ βὰ- 

ἀϊοίοβ Αἰ Ππεηϊεηἶαπι εχ ἱπίαϊα τεσθ- 
ἄετα ἴπ σοπεϊπεπίδτι ἱπιίοτίογετ Ἰα εξ 
Λῆηγοοσδυβ ; αὐυοὰ εἰ ἀνοικίζεσθαι. 
ἩδΌΪϊὈαῖαγ ἰρίταγ δάπας Θαρδηὺς 
60 τοηροτγα, ἂἱ νἱ ἀξίαν ταὶ, εἰ οὐτὰ 
ΟἸαζοτηεηὶβ εο ἕοτίς τηδάο σοηαηδιᾶ 
οταϊ χορ ]οα σοπηπιηΐ, αἵ στ Οο- 
Ἰορῆοηε, ἰητὰ5 Πι8, πιδτϊείσαθι αὶ Νο- 
τίατα. Γοοὰβ τηδηϊ βου εἰ ΤΠθοΥ- 
ἀἰάϊ5 νἱϊ!, ο. 14. διαξάντες δὲ οἱ Κλαζο- 
μένιοι εὐθὺς ἐὶς τὴν ἥπειρον τὴν πολίχναν 
ἰσείχιζον, εἴσι δέοι σφίσιν αὐφοῖς ἐκ σῆρφ 

νησίδος ἐν ὃ οἰκῶσι, πρὸς ἀναχώρησιν, 
ὉΌΙ ταϊγου, ἐπίογργείεβ. ποὴ νἱάϊῆς, 
πολίχναν ες αρῃηαπίεημ. Νοπιθῃ 
εηΐπὶ τ ῖ8᾽ εἷς πολίχναν, αᾳαοτήϊπυς 
ογεάδτηυβ, ἱπηρεάϊε Ἰοοὰβ..Ο. 23. υδὶ 
Αἰποηϊοπίες Κλαζομενίων σὴν ἰν τῇ ἦς 
πέιρῳ πολίχνων τοιχιζομένην ἑλόντες δι. 
ἐκόμισαν πάλιν αὐτοὺς ἐξ τὴν ἐν τῇ νήσῳ 
πόλιν, πλὴν τῶν αἰτίων τῆς ἀποφάσεως. 
ὥσοι δὲ ἐς Δαφνῶντα ἀπῆλϑον. καὶ αὖϑις 

Κλαξομεναὶ τοροσέχωρησαν ᾿Αϑηναίοις. 
Ὁ] τἀπηεπ ἀϊνετγία νἱάετον δ] ΐααα ατς 
ΤῬάρμ πὰ ἀϊοὶ Ὁ δα, αυᾶπὶ πὶ σοηίϊ- 
Ὡδηΐς ἃ ΟἸαΖοιηθη 5 οομ τα πὶ τῦσν 
λίχνην νοσανῖτ. γεταπι ἢ τηθουπὶ᾿ ἥδ- 
τὰ85, δαξῖοτος {εάϊτοπὶβ ἐχ ἰηταϊα 
ατθο, ἀἰοοίοης ἕαδτα, το δ ἴῃ ὃτ- 
ὈεπῚ σοητἰποηῖθ, πΠῸπ Οραβ ετῖξ ἀϊ- 
νεγίατη ΠΑΡ πυπίεαι αίαογε ΔὉ δᾶ, 
4υδπὶ πολίχναν αῃῖεα ἀἰχετγαΐ Τ᾽ ποΥν- 
ἀϊάες, Ἐκ “αἀδεμάϊς. 

Κύαρον, Ηΐπο Ποοτγαΐῖεβ Ῥαπερυτῖς. 
οᾶρ. 39. ἀξ Εναροτγα στη ὈΦΙ]τπὰ σαπὶ 
τεσ βεεηΐε : ἐν δὲ ταῖς συνϑήκαις ἔκ- 
δοτός ἔς:ν. ᾿ 

Σιεύρου. Ττεγὰτη νυ αῖα πὶ Σκίρσθ 
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ναίων. ὁπότεροι δὲ ταύτῃ τὴν εἰρήνην μὴ δέχονται, τἕτοις 

ἐγὼ πολεμήσω μετῶ τῶν ταῦτα βελομένων, καὶ ἡ πεζῇ, ο 

κατὼ ϑάλωδιαν, κα "ὲ γαυσὴ, . χρήμασιν. 

᾿Ακζοντες οὖν ταῦτω οἱ ἀπὸ τῶν. πόλεων τρέσθειν; 

ἀπήγίελλον ἐ ἐπὶ τὰς ἑαυτῶν ἕκαφοι πόλεις. καὶ οἱ μὲν 

ἄλλοι πάντες ὥμνυσαν ἐμπεδώσειν ταῦτα" οἱ δὲ Θηδαῖοι 

ἡξίεν ὑπὲρ τυώντων Βοιωτῶν ὀμνῦναι!. ὁ δὲ ᾿Αγησίλαος δκ 

ἔφη δέξαοϑαι τὸς ὅρκες, ἐὰν μὴ ὀμνύωσιν, ὥσπερ τὰ 

βασιλέως γράμματα ἔλεγεν, αὐτονόμες εἶναι κοὴ μικρὰν 

καὶ μεγώλην πόλιν. οἱ δὲ τῶν Θηδαίων πρέσξεις ἔλεγον, 
ὅτι ὃκ ἐπεςαλμένω σῷισι ταῦτω εἴη. ἴτε νῦν, ἔφη ὁ ̓ Αγη- 
σίλαος, κφὴ ἐρωτῶτε᾽ ἀπαγγέλλετε δὲ αὐτοῖς κοὶ ταῦτω, 
“ » Ν “Ἢ 7 Π] 5 « Ν Ν, 

53 τί, εἰ μὴ ταυτῷ ποιήσοιεν, ἔκσπονδοι ἔσονται. Οἱ μεν δὰ 
Υ ε ᾿ ἃς Ν ͵ » 

ᾧχωντο. ὁ δὲ ᾿Αγησίλαος, διὼ τὴν πρὸς Θηξωίες ἔχθραν, 

οὐκ ἔμελλεν, ἀλλὼ τοείσας τοὺς ἐφόρες, εὐθὺς ἐθύετο. 
δι ς "ὦ ν ΄ ᾽ 7, ᾽ Ν ΠῚ 
ἐπεὶ δὲ ἐγένετο τὰ διαξατήρια, ἀφικόμενος ἐς τὴν Τεγέαν, 

διέπεμπε τῶν μὲν ἱππέων κατὰ τὲς τεριοίκες ἐπισπεύ- 

σεντᾶς, διέπεμπε δὲ καὶ ξεναγὸς ἐ ἐς τὼς πόλεις. πρὶν δὲ 

αὐτὸν ὁρμηϑῆναι ἐκ Τεγέας, παρῆσαν οἱ Θηξαῖοι, λέγον- 
.“ ᾽ ων Ν 7 ᾽ ῃ Ν «ᾧ 

τες, ὁτι ἀφιᾶσι τὰς πόλεις αὐτονόμδς. κ᾽ ὅτω Λακεδωι- 

μόνιοι μὲν οἴκαδε ἀπήηλϑον, Θηξωῖοι δὲ ἐς τὰς σπονδὼς 

εἰσελϑῶν ἠνωγκάσδησαν, αὐτονόμες ἀφέντες τὰς Βοιωτι- 
Οἱ δι αὖ Κορίνθιοι οὐκ ἐξέπεμπον τὴν τῶν 

σοιγεχὶ, αίάοπι ᾿πίωϊα8 ἐχοερίδα ἴῃ 
[ασάετς ροίαϊς Απάοοϊάςβ Ρ, 96, Εὰ- 
δϊατ εἰ οοη βτρναία πη ἕυ ς ἤδηο ρμᾶ- 
σοπὶ ἄιοῃοπίς Πποούοῖο ΟἸν Πρ, οϑ. 
5. οὐπλὶ Ἰιοάοτο {γασδὶς ῬοΪγ θΐι5 ἷ, 6, 
εἰ Απβίάος τοι, εἰ, Ρ. 474. 

8. 3}. ὀμνύωφιν, Δ... Βτγ, Οα, ὁμῶ- 
σιν, 

ἤτε νῦν, Ματκο Ἰνδοποϊαν!! ἥτε ὧν, 
8, 33. κατὰ σὺς σεριοίκους,. Ἐλεξὶο 

Ἰοποίαν, ἐπιεπάαθδι καὶ τὸς πτεριοίκνρ, 
Οὐυτὴ οηΐπι Ακοῦίπυν. ἰλπὶ Ατομάϊαπη 
ἐπκισαν (υὐστγίεν ἱπόρις αὐτο αἀἰοίτως 
οἰτοα σιρινίκαε, ἷ, 6, ᾿ασοδιοπιοηίος 

ϑΡΆΓΙΑ ΠΟΛ ΤΩ ἱπιρετῖο Γαδ )ςἔῖος, πκὶ- 
ἢ, αὶ δἀνοηία πὶ ΘΟΓαῚ δοσοὶοτα- 
τοῦϊ, Θυοδϊ νοῖο σεριοίκως, νἱοϊπας 
Τοροδο βοηῖοβ. ἱπιογρτγοιουίβ, απο ἰπ- 
ἐρίᾶ οχἰὶς ταυτοϊορία ἴῃ νουθὶβ. διέ- 
σἰμσε--οὶς σὰς πόλεις, 

Βοιωφικάς, Μαῖρο [μδομοὶ, Βοιωτίας. 
[Τὰς Βοιωσίδας πόλεις Ἰορ;, νοὶ οὰπὲ 

Ἰμοομοίαν, Βοιωτίας, Οοηΐ, ἵν. 8. 16. 
νἱ, 4... 3. συδηαυδηη ἰοουβ. Ροδοτίοῦ 
ποη οἷὲ βοηυΐηβ ἱμὰς ἃ νουθὶβ : ὁ 
δὲ Κλιόμϑροσοι--ταὐσονόμους. ΜΨυϊκαῖα 
Τουπῖα Βοιωτσικὸς οὗτος διδιοτίαίς δὲ 
Α, βοίδια.) 



Τ1ΒΕΒ ν᾿ ΟΑΡ: Π. “53 

᾿Αργέων ζρεράν. ἀλλ᾽ ὁ ᾿Αγησίλαος κφὴ τότοις ταροῦϊπε, 

τοῖς μὲν, εἰ μὴ ἐκπέμψ οιεν τὰς ᾿Αργείες, τοῖς δὲ, εἰ μὴ 

ἀπίοιεν ἐκ τῆς Κορίνθε, ὅτι πόλεμον ἐξοίσει ἐπ᾽ αὐτός. 
ἐπεὶ δὲ φοξηϑέντων ἀμφοτέρων ἐξήλϑον οἱ ᾿Αργεῖοι, καὶ 
αὐτὴ ἐφ᾽ ἑαυτῆς ἡ τῶν Κορινθίων πόλις ἐγένετο, οἱ μὲν 

σφαγεῖς καὶ οἱ μεταάτιοι τῷ ἔργε, αὐτοὶ γνόντες, ἀπῆλϑον 

ἐκ τῆς Κορίνϑε" οἱ δὲ ἄλλοι πολῖται ἑκόντες κωτεδέχον]ο 

τὸς τρόϑϑεν φεύγοντας. 

Ἐπεὶ δὲ ταῦτ᾽ ἐπρώχϑη, καὶ ὀμωμόκεσαν αἱ πόλεις 35 

ἐμμένειν τῇ εἰρήνη, ἣν κατέπεμψε βασιλεὺς, ἐκ τότε δὲιε- 
λύϑη μὲν τὰ πεζικὼ, διελύϑη δὲ κοὶ τὼ ναυτικὰ φρατεύ-. 

μαᾶτα. Λακεδωιμονίοις μὲν δὴ, κοὴ ᾿Αϑηναίοις, καὶ τοῖς 

ξυμμάχοις ὅτως ἡ μετὼ τὸν ὕσερον πόλεμον τῆς καϑαι- 
εἴ τῶν ᾿Αϑήνησι τειχῶν αὕτη πρώτη εἰρήνη ἐγένετο. 

Ἐν: δ τῷ πολέμῳ μῶλον ἀντιῤῥόπως τοῖς ἐναντίοις πράτ- 36 

τοντες οἱ Λακεδωαιμόνιοι, πολὺ ἐπικυδέςεροι ἐ ἐγένοντο ἐκ τῆς 

ἐπ᾿ ᾿Ανταλκίδε εἰρήνης καλεμένης. τοροφάται γὰρ γενό- 
' ἀΡΡ» τρϑ ἥπ  , ΄ ͵ 8."..4 Ἂς 3, 

μένοι τῆς ὑπὸ βασιλέως καταπεμφϑείσης εἰρήνης, καὶ τὴν 
᾽ 7 " 7 7 ΄ Ἁ ͵7 

αὐτονομίαν ταῖς πόλεσι πρώξοντες, τοροσέλαξον μὲν ξύμ- 

μαχον Κόρινθον, αὐτονόμες ἢ ἀπὸ τῶν Θηξαίων τὰς Βοιω- 

τίδως πόλεις ἐποίησαν, ὅπερ πάλαι ἐπεϑύμεν. ἔπαυσαν 

δὲ καὶ ̓ Αργέιες Κόρινθον σφετεριζομένες, ζρερὰν φήναν- 
τες ἐπ᾿ αὐτὲς, εἰ μὴ ἐξίοιεν ἐκ Κορίνϑ:ε. 

ΚΕΦ. Β. 

ΤΟΥΤΩΝ δὲ τροκεχωρηκότων, ὡς ἐδέλοντο, ἔδοξεν 

8.34. ἐπ᾿ αὐτό;. Ματρὸ Πεοποῖαν. ἐσικηδέσεροι υἱτοίς, Πρεΐποερβ ἐκ ο- 
πεὺς αὐτές. ταδὶ Α.. 1. Βτγ]. Οδβ. 

ἀπῆλθον, Βεσοριὶ 80 Αἰμπεηϊοηῇ- «ροφάται. Θαΐὶ τυεθαπίυτγ ἔοεάιϊι9 
Ὁυ5, υἱ ἄοουὶ [αρτὰ δὰ ἱν. 2. 23- 
᾿ς 8.35: ὥσως ἡ. Τμεθηο]. εὐπθηἀδθαις 
ἑτωσὶ ἀὰϊ ὥσως αὕφη ἥ. Οοηῖτα Μοτὰς 
Τεχψαςη8 αὕτη ἱποϊαῆε, 

8. 36. ἐπικυδέξεροι, Οαῇαὶ. οὐϊάϊς 

σοπαπηη6, εἴ ἱπιρράϊεθδηΐ, ΄σὰ0 τηΐ- 
πὰ5 αἰΐαιαϊ οοηῖγα ρᾶοῖβ οοπάϊτίοπος 
ἴδοεθηῖ, (Δ}}} ἀΐσεγς ζοῖϊθης ποάϊᾳ 
(αναης. 

8.1. ἔδοξεν, ες ἀς Μαηπιπεεηῖθυθ9 



»»"» ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙ5 ΗΕΙΕΝΙΟ, 

αὐτοῖς, ὅσοι ἐν τῷ πολέμῳ τῶν ξυμμάχων ἐνέκειντο, καὴ 

τοῖς πολεμίοις εὐμενέξεροι ἦσαν, ἢ τῇ Λωκεδαίμονι, τότες 

κολάσαι, καὶ κατωσκευάσαι, ὥξε μὴ δύνασθαι ἀπιφεέῖν. 

τρῶτον μὲν οὖν πέμλψαντες ὡς τοὺς Μαντινέως, ἐκέ- 
λευσῶᾶν αὐτοὺς τὸ τέγχος περιοιιρέϊν, λέγοντες, ὡς οὐκ ἂν 

πιςεύσειαν ἄλλως αὐτός, μὴ ξὺν τὸς πολεμίοις γενέ- 
1ὅγα!.. Αἰοϑάνεδδαι γὰρ ἔφασαν, τὶ ὡς σῖτον ἐξέπεμπον 
τόις ᾿Δργείοις, σφῶν αὐτόϊς τσολεμιάντων' καὶ ὡς ἔσι μὲν 

ὅτε δδὲ συςρατεύοιεν, ἐκεχειρίαν τοροφασιζόμενοι" ὁπότε ὃ 

καὶ ἀκολεϑόϊεν, ὡς κακῶς συφρωτεύοιεν. ἔτι δὲ γιγνώ- 

σκεῖν ἔφωσαν φιϑονδντας μὲν αὐτὲς, εἴ τι σφίσιν ἀγωϑὸὲν 
γίγνοιτο᾽ ἐφηδομένες δι, εἴ τις συμφορὼ τοροσπίπῆοι. 

ἐλέγοντο δὲ καὶ αἱ σπονδαὶ ἐξεληλυϑέναι τοῖς Μαντινεῦσι 

τὥτῳ τῷ ἔτει, αἱ. μετὼ τὴν ἐν Μαντινείο; μάχην. τριανοον- 

ὃ ταετέις γενόμεναι. ᾿Επεὶ δὲ οὐκ ἥϑελον κωϑαιρεῖν τὰ 

ἐρτοκῖς εἰ ῥταρτηδιίος παῖγαὶ Ὠ]οᾶ, 
ΧχΥ, δ᾽ Μαπιηεςξηίεβ νετὸ ἃὉ Αἰῃςηὶ- 
εὐῆδυ 
δάάϊε, Χεπορῇοπ οἴαπι δος ἴῃ ΠδΙΓγᾶ- 
τίοης Φυάϊατη ἴῃ 1ἀοραςο πηοηΐοβ ηἶἷ- 
τηΐα πῇ ρτοάϊάϊε, ΒΟ πὶ οοπίτα Μδη- 
ἰπεοηῖε8. Τα!οερίαπιὶ δὰ ΟἸγτρ. οϑ. 
ΔΠΠὰ ΠῚ 3. ταῖς ΤὨοάοτιϑβ χν. 5. αὶ 
Ἰιλοεάξοπηοηΐοβ, δἷξ, πᾶ ἄὰο αυϊάοτα 
ΔΏΠΟ8 Γογν δ ἕο 5 ρϑοὶβ σοτηηγαῆς, 
υοὐ δὰ ἀηπὺπι ΟἸγΡ. οΒ, [σὰ Π- 
τὰ τοϊυϊογαῖ, Εχ αὰο ἰοσο ἂρρᾶτοϊ, 

ἐπίτῖα Ὀς}}}, σοπέγα Μαπεηεςηο8 ρ6- 
Αι, ὕος οἵ, Ἰεκαιτοηθόπη Μη ΠΆΓΩ 
το δαὶ οἰ αἰτεγσατίοποθ ἰποι αἰ ΠπῸ ἴῃ 
ἈΠηυ τῇ 3, ΟἸγτηρίδά, οϑ, ἰρίαπι γοτο 
Ῥεῖ απ εοάδη), αἱ ἔορε τοι! Ὠϊοάο- 
5, πὸ γοβ᾿ σοπιί 8, ἈΠῺ 85 εἰ οΥδίὶ- 
ὁης ἀἰοεγρίαθ, ΟὈσαγαγοῖ, Θαδε πηοδ' 
ὁρίπίο ἢ νεγα οἱξ, ἱπάαοίατοπηι οἰἰα πὶ 
τοτηροβ, ἀς 40 ρᾷυϊο ροήξ, αἰ ἰοῦ ἀ6- 
δοϊεηάυπι οτς, Τοάννειϊ!θ τα δη 
ἱρίωπι θεῖ απὶ ΟἸγπρ. οδ, ἃππὸ κα, 
πτιγίδυϊς, τϊγπέυ ταπηδη, ἄσιο5. ἴοτο 
Ῥαοίδ ἀππο8 αὶ 1ισοαφοτηου 8 ΟὈΥο νὰ - 
ἴοι αἰοί, 

ἐνέκειντο, Νοίοίο, ἀπ νευύδυσι τ ἤν» 
πῦπιὶ, ΜΌΠΙΒ ὑτβεγε, νοόχαᾶγο ἰηΐοι- 
Ῥιοίδίυτ, Αἱ ἴω (σαᾳσσηφ᾽ εὐμενέφεροι 

8 ΔΌΧ Πα πὶ γα γα ρο. Πδ, ἰάδην 

σὰπὶ οοἰετὶς Ἰατιραδῆς, ᾿ 
δ. 2. φριακονσαῖτδις, ῬτΟΙαπν ἱπὶ 

τορίοηθ Μαπιϊπθοπῇ σομγ διιπὶ ἀς- 
(οτῖρῆε ΤΗμιογάϊαάος ν, ὅ4, 66. ἴεᾳᾳ. 
τοξὶς τηοπθηΐς οάνγειο. Ὑεγαπὶ 
Μογὰ5 αἰβίουϊαίοτη ἱπάς αἰϊαυδπν 
ἐχίοα!ρῆι, αυοὰ ὙΠυογάϊάες ς, γ9. 
110 φυϊάοτα τεπλροῖς [οβά5 ἰῃ δῆ ποβ᾽ 
5ο, ἰκδτα ὐχλ παῖγοῖ. ρίζας ταδὶ δὶ 
Ἰοσυπὶ ποβγαπι ἱπιογργοιατὶ : ἕο 5, 
αυοὰ ροΐὲξ {ΠἸππὶ ρυρηαπιὶ πὰπο ἕπογας 
τιϊσοηηδὶς, ἐτὶρίπία ἀπ πο5. πὰπο αυἱ- 
ἄσαι ἀστανοταῖ: [δὰ ἰτὰ νἱ πυ ἔλοῖτ νογθο. 
ἐξεληλυϑέναι, ααοά ἱπιογρτοιατ πο πν 
ἰδ ἠοή ἔοσι, Αἴας [185 [ΑἸ Πδ οἴ 
ἀϊνονγίαβ, συ Μαηιϊποοηῇθυβ ἀαῖδο 
αστίης ἰαν εἶθ, ἰπἀποἷα5, τοδὶς οχ ἢ. 1. 
οἰ] ρὶν Τλοάνν }} ς ἀἴαὰς αάςο δἰοπηΐοι 
ῬοΙῈ ἱπάποϊαβ, οαπὶ Αὐρίνῖ5. ἴπ’ ααΐη- 
αυδρίητα ἀπ η08 ἴαδια8. ἢὰ8 ἀδπηαπι 
οὐπὶ Μαητ πος θυ Ραξὶα8 Γα δ, οχ 
ἐο οοη ϊοῖς, φαοὰ ποὺ ἀδπλαπὶ ὅπη 
ΟἸγπρ. 98. 2. εἰαρίαβ. ἀἰχίε Χεηο- 
Ῥῆοῃ ΜΝ οὐδ 1}188 τὐὶσο πη} 68, ἃ αὰὸ 
τοῖτο δὰ δηθυτ εου πάη ΟἸγ πρὶ - 
ἀΐϊν φο. ἀπηὶ πυπιογαηῖαγ δὰ το ϊηὶ- 
τυπὶ 32, δάση ἔοτο οοπίτα ΜΟΥΌΤΩ᾽ 
τηοηυΐς Καρροπ; . 
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τείχη, Φρερὰν φαίνεσιν ἐπ᾿ αὐτές. ᾿Αγησίλαος μὲν οὖν 

 φδεήθη τῆς πόλεως, ἀφᾶναι αὐτὸν ταύτης τῆς ςρατηγίας, 

᾿ λέγων, ὅτι τῷ πσατρὶ αὑτῷ πολλὼ ὑπηρετήκει ἡ τῶν Μαων- 
᾿᾽ 3 -"Ὕ ᾽7ὔ ΄ Ε] 

τινέων πόλις ἐν τοῖς τυρὸς Μεσσήνην πολέμοις" ᾿Αγησίπο- 

λις δὲ ἐξήγαγε τὴν φρϑρὰν, καὶ μάλω Παυσανίε, τοῦ 

“πατρὸς αὐτῇ, φιλικῶς ἔχοντος πρὸς τὰς ἐν Μαντινείῳ τῷ 

ΔΒΕΕ Υ. ΘΑΡ, 1 

δήμου τπροςτάτας. Ὡς δὲ ἐνέξαλε, πρῶτον μὲν τὴν γῆν 

ἐδήε. ἐπὰ δὲ ἀδὲ ὅτω. κωϑήρεν τὼ τείχη, τάφρον ὠρυῆε 
κύκλῳ περὶ τὴν πόλιν, τοῖς μὲν ἡμίσεσι τῶν φρατιωτῶν 

αροκαϑημένοις σὺν τοῖς ὅπλοις τῶν ταφρευόντων, τῶς δὲ 
ἔων » ΄ ἀνα ψωμἢ ἘΞ ἢ ᾽ ἡμίσεσιν ἐργαζομένοις. ἐπεὶ ἢ) ἐξέργαςο ἡ τάφρος, ἀσφα- 
λῶς ἤδη κύκλῳ [{τέϊχος] περὶ τὴν πόλιν ὠκοδόμησεν.. αἰ- 

οϑόμενος δὲ, ὅτι ὁ σῖτος ἐν τῇ πόλει πολὺς εἴη, εὐετηρίως 
ὲ “΄ “ 7 5» ἣΝ 7 ἈΝ ν᾽ 

γενομένης τῷ τρόαϑεν ετες, ΨΚ, γομίσως, χῶώλεπον ἔσεοϑ αἱ, 

εἰ δεήσοι πολὺν χρόνον τρύχειν φρωτιαῖὶς τήν τε πόλιν κοὴ 

τὸς ξυμμάχες, ἀπέχωσε τὸν ῥέοντω τυοτωμὸν διὼ τῆς τό- 

λεως, μάλ᾽ ὄντα εὐμεγέθη. Ἐμφραχϑείσης δὲ τῆς 5 
ἀποῤῥοίως, ἤρετο-τὸ ὕδωρ ὑπέρ τε τῶν ὑπὸ ταῖς οἰκίαις καὶ 

8.3. σῷ πατρί, Ἀτοπίάατηο, τὐτῃ 
οὐπὴ ἴειγοβ πηοίι ϑρατία σοηταγθαῖα, 
ἹΜεβέεπι οὐπὶ Ηο]οιῖθυ5 ἰηΐαττοχο- 

Ρ᾿ἤδ εἰ δὰ ἀὐυξδεατηηαγη Ῥτοίγαξε τα: 
τα δ, ἀτραϊε δοο ῥτϊοτίβ ἀπηΐ πε Π]5, 
εἰ Πἱοάοτι! χν. 12- νεῦθα χειῤλρῶνος ἐνα 

ταῦ οοπίγα ϑρατίδηοβ. γ͵άς Ὀϊοάο- 
Τὰτῃ χὶ. 63. 64. 

8, 4: προκαϑημένοις. 
Βυάφιυςβ Οοπιπιεηῖ, Οἵ. 1... Ρ. 344. 
γυϊρο προσκαϑημένοις. 

φξιχος, ρου νεῖθυτὰ ἀεοῖξ ἰη Α. 
3. Βτυ]. δαὶ. Θυὶ ρείπηιβ δααϊάϊε, 
Ὦ Οοὐϊοὶβ αιξτοτῖοπι ἱεουτα5 οἵ, 
τοῖα εεὶῖ, Βτθνίουῦ οὐηθη δπαϊ νὶὰ 
εἰαὶ κύκλον ἰδρεηάο. [τὰ ἱπῖγα ἴῃ 9Ὁ- 
-δείδοης ΡΒ υμεἰβ. ΟᾶΡ. 3. 22. ὃ περιτε- 
τειχισμένος κύκλος. 

δεήσοι. ἴτὰ τεξὶς Α, 1. ΒΙγ]. σαβαὶ. 
Κεϊίαυδο μαθεης δεήσει, Ψεῖθα τῷ πρό- 
΄σϑεν ἔσει ρεῆτης Τοάνγο!] 5 ἀθ Βα) 
Ἰρῆυϑ ἀπηΐ, σὰ. Ὀε πὶ βεῖαπὶ εἴ, 
ΤΏΘΗ͂δ ἱπιογρτγεϊαϊατ, ἀογὶοἱ ἀππὶ ἀϊν]- 
δοηεῖῃ οδυίαϊας, ΄συᾶπι Χεπορθοη ἴῃ 
ἈῸΠΊΘγαἢ 5 ἀπ ηἶ5 ποθὴ (δαυϊταγ. ΑἸΐα 
της Π]ς Ποτηφ τοτηριις ὈφΙ!ατὰ ΠΟ οοε- 

Πα {οπρῆξ 

φάνσος, Ὁπάς ρῥ]αν 5 ἱπογενογαῖ μ- 
Υἱὰ5. 
φρατείαις. [τ τοξῖε ϑτορῃ, ῥτὸ φρα- 

φιαῖς, αυθπαυᾶτπι νυϊδαίατα ἀείεηαϊξ 
Μοταβ.. 

διὰ τῆς πόλεως. ΕἸανίο ποπηδη ἔαϊξ 
ΟΠἿΠ5, δὐδῖοτε Ῥαυΐαηϊα νἱ]!, 8, [εἀ 15,’ 
αἰΐ, Θατὰ ἤιε παρὰ σὴν νῦν πόλιν, 
ἰταηὰς Πές. Μαπίπεϑ, ροξαυᾶτπῃι Ὁ 
Ἐραγηϊποπάδ ἔαϊς τοβίταϊα, πχυϊαῖας 
εταῖ, ἕοστίε ΟὟ ος ᾿ρίατα ᾿πξογί  Π] ἈΠῚ, 
Βιοάοταβ χν. 11. ἀδ ἱρίο Ποὺ ἰδπηροτα 
ὩΔΙΓΔΏ5, ἴδτηθη τὸν παρὰ τὴν Μαντίο 
νείῶν ποταμὸν ΔΡΡΕΙΪαϊ, ευπηηὰς ἴμογς- 
νἱΠξ, αἷϊ, δα δια γληδ! 5 ΡΙ αν ϊβ. 

δ. 5. ὑπὸ σαῖς οἰκίαις, Ἰοτηοϑ [Ὁ-΄ 
ὉΓΌΔ 85 ἱπις}} 15], ας τηεπάππῃ [8-- 
εξ ρυίαθαὶ Ἐτσ. Ῥογίι5. Τ)εϊποερθ᾽ 
ἀττοαϊατη δηῖς σέχοι ογϊταπι Α. 2.’ 
Βγτ, (δῇ, 



δε ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒ ἨΕΒΕΕΝΙΟ. 

ὑπὲρ τῶν ὑπὸ τῷ τάχει ϑεμελίων. βρεχομένων δὲ τῶν 

κάτω πλίνϑων, καὶ τροδιδεσῶν τὰς ἄνω, τὸ μὲν τορῶτον 
3γε2 ἷἣΝ “- ΒΝ ἊΝ Νν 9 ͵ ς ΡΥ. 
ἐῤῥήγνυτο τὸ τεῖχος, ἔπειτα δὲ καὶ ἐκλίνετο. οἱ δὲ χρόνον 

4 “, 3 7 Ἄχ 9 ᾿ »"Ὕ « Ν ͵ὔ Η 

μέν τινα ζύλω ἀντήρειδον, κα ἀντεμηχανῶντο, ὡς μὴ πίσησοι 
ε 7 9 Ν λς ΡΨ. “ὦ δ ν Ν ἡ 

ὁ πύργος" ἐπεὶ δὲ ἡ ῶντο τοῦ ὕδωτος, δέισιαντες, μὴ, σε- 
27 ἰφ- 7 ἢ 7 ΄ ς ͵Ζ 

σόντος πη τὸ κύκλῳ τεῖχδε, δορυάλωτοι γένοιντο, ὠμολό-- 

ὙΣ» ταεριοερήσειν. οἱ δὲ Λακεδιεμόνιοι ὃ κ ἔφωσαν σείσε- 
»"ἰῷ) ἃ “ ς ΉΣ, - εϑα!, εἰ μὴ "ἡ διοικόῖνγτο κατὼ κώμας. οἱ δὲ αὖ νομί- 

ὃ σαῦῖες ἀνάγκην εἶναι, ξυνέφασαν ᾿ ταῦτα ποιήσειν. Οἶο- 

μένων δὲ ἀποϑανέϊοθαι τῶν ἀργολιζόντων, "ὸ τῶν τῷ δήμε 

τροςατῶν, διεπρώξατο ὁ τσατὴρ παρὸ τῷ ᾿Αγησιπόλιδος, 
᾿ς: , ᾿ “ ΄ 3 ΄ ὍΣ “ὃ ΄ 

ἀσφάλειαν αὐτοῖς γενέοαϑ:α!, ἀπαλλαομένοις ἐκ τῆς τῦό- 
λ ἑ ͵ὔ »“ ιν,» Ζ΄ 9. Ἀ το δῷ 3 

εως, ξήκοντω ὅσι. κρη ὠμζοτέρωνεν μὲν τῆς ὁ68, ἀρ-- 
͵7ὔ 3 ϑς »Ὕ “ » ἃς 7 ε 

ξάμενοι ἀπὸ τῶν πυλῶν, ἔχοντες τὼ δόρατα οἱ Λακεδαι- 

μέόνιοι, ἔξησαν, ϑεώμενοι τὰς ἐξιόντως" καὶ μισέντες αὐὖ-- 

τὸς, ὅμως ἀπέχον]ο αὐτῶν ῥέζον, ἢ οἱ βέλτιςοι τῶν Μωντι--: 

γέων. κοὴ τᾶτο μὲν εἰρήϑϑω μέγα τεκμήριον πειθαρχίας. 

) Ἔκ δὲ τότε καϑηρέθη μὲν τὸ τεῖχος, διωκίοϑη ὃ ἡ Μαν- 

τίνει τετρωχῇ, κωϑάπερ τὸ ἀρχαῖον ὥκουν. Κφὴ τὸ μιὲν 

τολύϑων, Ῥααίαηϊαθ ᾿. ο. ΡῬυξηάπι 
δηΐς ΟὈΓΟΠΊοοτ τηδπιοταῖ, εἰ τεξὶς 

Τηοπεῖ, στα ἀο8 Ἰαἴδτοβ πιο" Πρ], αὶ ἴῃ 
ἀαυδ τἅπὰ κοί αἰ Π απ, αὐδπι. ἴῃ. 
Τοῖς σογα, Οτεροὶ (οἰ ἶσος Ἰαΐογεβ ογὰ- 
ἀο5 πὰ εοὐϊδοίοτα πηι ἰπίδγϊουοθ ρᾶτίδ5 
αὐ δίθεθαπε, αὐ ΠΌΡΟΥ δὰ ΜοΟΣΔὈΠΆ 
ἀπηοίανὶ, Ἐοάσπι οἱἵτηι γι Ποῖο Οἱ- 
το σεται Εϊοποπι, αα ΒιΓΥτη Πα πὶ 

Πιαπὶ, ἀχρυξηάνογαῖ, τεῆς Ραυΐαη, 
᾿ Ο. 
ἀντιμηχανῶντο, 

ἐμηχανῶντο, 
8, 6, ἀργολιζόντων, ἴτὰ τοῦϊο Του ρμῆι 

Βιερἢ, ργὸ ἀφγυρολογίζοντων, Μαηιὶ- 
Ποεηίοθ ἴεγε {οΠΊΡΕΓ ἃ Λυρίνογο τι 
αἰτίθυν ει, αρρατγοι οχ Γἀροτνίοτί- 
5, οἵ [ἴ6, αὐ Βαῦεῖ ΤῊυσγάϊἀο8 

Ψ, 29. 
ΠΥΡῚ Ῥαμίκηΐδα, αυἱ Τοροδο 

ἐχίαὶ γίχίτ, υἱασα δὰ Ποῦ ἰοηλρὺ5 ἱρὶ.» 
τυγ, 

Μαῖκο Ἰμοοποῖαν, 

8. γ. σισραχῇ. ὨὈΟΘΟΥ, μετοικῆσαι 
πάντας εἰς τὰς ἀρχαίας πίνετε κώμας ἰξ 
ὧν ἐς τὴν Μαντίνειαν τὸ σ“αλαιὸν συνῴκη- 
σαν, [(Ὀογαῖοβ ῬδηςσΥΓ. ο. 3.5. σὴν δὲ 
Μαντινίων σόλιν ἀνάφατον ἐποίησαν, [- 
ἄξπι ἀς Ῥᾷος ρᾶβ, 264. Μαντινίας διῳ- 
κισαν, Ὠϊοάοταβ ρθόγασα Τδααὶ νὶ- 
ἀείαν, ἐχ αὰυὸ Πατγροογαιίοη τοιοῦ, 
ὅτι εἰς σίνσε κώμας. τὴν Μαντινίων διῳ- 
κισαν πόλιν Λακεδαιμόνιοι. ΤὉΝΠδηί πὶ 
ἴτὰ το θαι ΟΝ ἘΠ δ! ηρ; δὰ ϊοδογατη, 
οἵ εχ Ῥαυίϊαηία ἀὐπιοηογοῖ, Αποῆρσ- 
Ἐπ Ῥαυοὶς αυἱδυίάατι ρεγηλ 8, ἃς 
ἰδὲ παι τατος, δὶ Μαπείηςα Πποιογαῖ ς. 
αἴαὰς τὰ ἀἰοὶ ροαπε ρὲγ ααΐπαμο νἱ- 
οο8 ἀϊρεηῆ Μαηκὶπεθη[68 : ἀίαυε δ6- 
ἄεπὶ πιοάο πα τα Πὸ ἀηῖδα ογοάοτο ὁ- 
Ροτίοί, αυδπὶ ἱπ ἀπὰπι Ἰοσατ ΘῸΠ- 

ορατὶ Μαηχποα Ἀπ Ρ] δῆς, αυΐδ' 
ἰοδογι5 του γα, αἷς, Μαπιϊηςοή- 

ἴε5 ἰη ἀηταοβ ἀυΐπαιδ ρα ροβ, ὑπ ς 
ὀεῖπάς σοἰνογαης Μαητφγα, 
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«πρῶτον ἤχθοντο, ὅτι τὰς μὲν ὑπαρχέσας οἰκίας ἔδει καϑ- 

εἰερξίν, ἄλλας "δὲ οἰκοδομῶν" ἐπεὶ δὲ οἱ ἔχοντες τὰς ὁσίας 

ἐγγύτερον μὲν ὥκουν τῶν χωρίων, ὄντων αὑτόϊς περὶ τὰς 

κώμας, ἀριφοκρατίω δι ἐχρῶντο, ἀπηλλαγμένοι δὲ ἦσαν 

τῶν βαρέων δημαγωγῶν, ἥδοντο τὸς πεπραγμένοις. καὶ 

ἔπεμπον μὲν αὑτοῖς οἱ Λωκεδεοιμόνιοι οὐ καϑ᾽ ἕνα, ἀλλὰ 

κατὼ κώμην ἑκάφην ξεναγόν. ξυνεσρατεύοντο δ ἐκ τῶν 

κωμῶν πολὺ τοροϑυμότερον, ἢ ὅτε ἐδημοκρατῶντο. Καὶ τὰ 

μὲν δὴ περὶ Μαντινέας ὅτω διεπέπρακτο, σοφωτέρων γε- 
νομένων ταύτη γε τῶν ἀνθρώπων, τῷ μὴ διὼ τερχῶν ποτα- 
μὸν ταοιξίοϑ αι. 

Οἱ δὲ ἐκ Φλιῶντος φεύγοντες, αἰδϑόμενοι τοὺς Λώκε- 8 
δαιμονίες ἐπισκοπίντας τὸς ξυμμάχες, ὁπόιοί τινες ἕκα-- ΟΙ. 99. ξ: 

σοι ἐν τῷ πολέμῳ αὐτοῖς ἐγεγένηντο, κωιρὸν ἡγησάμενοι, 

ἐπορεύϑησαν ἐς Λακεδαίμονω, καὶ ἐδίδασκον, ὡς, ἕως μὲν 

σφεῖς οἴκοι ἦσαν, ἐδέχετό τε ἡ πόλις τὸς Λακεδειμονίους 
ἐς τὸ τῶχος, καὶ συνεςρατεύοντο, ὅποι ἡγόϊγτο ἐπεὶ δὲ 

σφᾶς αὐτὰς ἐξέξαλον, ὡς ἕπεοϑαι μὲν ἐδαμῶς ἐϑέλοιεν, 

᾿ μὲν ᾧκων. 3, Βτ., Οαῆαϊ, μὴν ᾧκπεν. 
Ἰπτεαυεπεῖθι5 χωρία [ας ἀρτὶ, ραίουα 
εἴο. Οεϊέγατα νἱάδ, αυδπὶ βυάϊοίε 
ΣΧ ερορἤοη ἀξ Μαπιὶπεεηῆιπὶ οαἷᾶ- 
τηϊταίς, νεϊαὶ ορίδὈ}}}, Ἰαἀϊσεῖ, ἰὰ φαᾶ 
τοὶ αὶ Γοτὶ ρίογεβ πιοτῖο Γι σδάδοπιο- 
πίογυτη ογαἀεϊταΐεπι δοουίαηι. Νοῖ 
ταῖτατι ἰρίτατ, ΑἸΠεπιξδηΐεβ, σορηϊο 
Χεπορῃοπιὶβ απίπιο εἴ Ἰαάϊοὶο ἀε ἴοτγ- 
ἴὴδ ἀδτγηοοζαϊοα τε Ρ Ὀ]ἴσξα [085, εχὶ- 
1ο δυγῃ, νεϊατὶ οἴνεπι ρεγηϊοϊοία ΠΊ, 
του ιαῇδ. 

᾿ οὐ καϑ᾽ ἕνα, Ἐτ. Ῥοτία5 ετηθηάδδαϊ 
οὐχ ἕνα. Μαῖϊε. ΕΗ εηΐπὶ ἢ. ]. ποι 
τηϊττοδηϊ, αἱ οἰ τη. οοἸ ἰΘξξ 5 'π Ὡπᾶ πὰ 
οἰνϊταίετὶ Μαπιϊπεεηῆθαθ. ΕΠ εἸρῸ 
ΡῖῸ καϑ᾽ ἕνα ὅσιν. Τὰ ἱπέτα ν. 2. τό. 
σἧς Βοιωτίας ἐπιμεληθῆναι μὴ καϑ' ἕν 
εἴη, Ὀϊοηγῆμυβ ΗαΙἰοαγπαῖ, Ασοῃθθοὶ. 
8. Ρ. 1518. ε«ἀ. Ἐεϊῆκε ; καϑ᾿ ἕνα πάν- 
σες γενόμενοι; κοινὸν ἐκφέρεσ, πόλεμον. 
Ηδς Ἰοοᾶ ἀθῦεο Μῶοτο, φαὶ ζυίρὶοα- 
τὰγ, εἴ ἢ. 1. Ἰεξεηάυτῃ οἵϊε καϑ ἕν» οἱ 

ἰηῖτα. ῬῖῸ κώμην ἀείποερς Α. 1. Βτ. 
δ. γνώμην. ᾿ 

σῷ μή, Ἦξοο νἱεϊοία εΗξ ρυῖο. Απ 
ξαὶϊε σὸ μή ὃ φᾳῃαπήησδηι νυἱκαίδπι ἰπ- 
ταγργείδίαγ ΜΟΓὰβ : πὸ σοΟΙρτεῃοη- 
ἄἀδης βυνίατα ἀγηδῖτα τηυσογυγα. Απ 
νόοϊαΐς Χοπορθοη δάάϊτ μᾶς ἐεπίθηκία 
ἤπιι] τοποτε, Μαηκξηεοπίες ροῖεα 
βαυνίαπι υγῦς ποη σΟΙΠρτΓο Ποπαϊῆξ ὃ 
ἹΜαηϊοῆς ἰβίτασ οτγανῖς οάοταβ ἱπ 
Ἰοσο ἔαρτα 8] ]αἴο, δὶ βανίατα, ΟρΡΗϊπ 
͵υχία Μαπιίπεατῃ βυχ δ ἀϊχοτγαῖ, δη- 
τεασδπὶ ὑγΓῸ5 τεβαυγαία δα δι δΌ Ε- 
Ῥαπιϊποηάδ. 

δ. 8. ξυμμάχες. ἴπ ϑίερμδη. [.6- 
οποῖδν. εἢ τῶν ξυμμάχων ὁποῖοι. 

ἐς σὸ σξιχος. Αὐτουϊ πὶ σὸ οπηΐῖ- 
ἴὰης Α. 1. Βγ. δῆ. Ἰϑεϊηοερβ Οδβαὶ. 
ἡγῶντο. 

σφᾶς αὐτός. ϑίερῃ. εἰ Γροποϊδν. 
δὲ. 

νον. Μαῖρο [Ι͂βοποὶ, ἀδαροῦ,, 
Κεξϊο; Ρυῖο. ὅς ἴυρτα, ὅσοι ἡ γοῖντ, 
3 
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μόνους δὲ ττάντων ἀνθρώπων Λακεδαιμονίους οὐ δέχοιντά 
θεἴσω τῶν συλῶν. ᾿Ακόσασι δὴ ταῦτα τοῖς ἐφόροις ἄξιον 

σίστδο σὴ ἔδοξεν ἐπιςροφῆς εἶναι. "ἃ τοέμιψαντες πρὸς τὴν τῶν Φλι- 
ἀσίων πόλιν ἔλεγον, ὡς Φίλοι μὲν οἱ φυγάδες τῇ Λακε- 
δαιμονίων πόλει εἶεν, ἀδικῶντες δ ἐδὲν φεύγοιεν. ἀξιδν 
δὶ ἔφασαν, μὴ ὑπ᾽ ἀνάγκης, ἀγλὼ παρ᾽ ἑκόντων δὲα- 

πράξασθαι κατελϑὲν αὐτές. ἃ δὴ ἀκέσωντες οἱ Φλιώ- 

σίοί, ἔδεσαν, μὴ, εἰ φρατεύσαιτο ἐπ᾽ αὐτὲς, τῶν ἔνδοϑεν 

σή ΚΕ ἀησών τινες ἐς τὴν πόλιν αὐτές. (καὶ γὰρ συγ ες 

πολλοὶ ἔνδον ἦσαν τῶν φευγόντων, καὶ ἄλλως εὐμενέϊς, κα, 
οἷα, δὴ ἐν ταὶς τλέάςαις τπυόλεσι, νεωτέρων τινὲς ἐπιϑυμῶν- 

ἴοτες πραγμάτων, κατάγειν ἐδέλοντο τὴν φυγήν.) Τοι- 

αὕτω μὲν δὴ φοξηϑέντες, ἐψηφίσαντο καταδέχεοϑ αι τὰς 

φυγάδας, καὶ ἐκέννοις μὲν ἀποδᾶναι τὰ ἐμφανή κτήματα, 
τὸς δὲ τὰ ἐκείνων ταριωμένες, ἐκ δημοσίε τὴν τιμὴν ἀπο- 

λαξεν" εἰ δέ τι ἀμφίλογον πρὸς ἀλλήλες γίγνοιτο, δίκη 

διακριϑῆναι. Καὶ ταῦτα μὲν αὖ περὶ τῶν Φλιασίων ᾧυ- 
γάδων ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ ἐπέπρωκτο. 

" Ἐξ ̓Ακάνϑε δὲ καὶ ᾿Απολλωνίας (αἵπερ μέγιφαι τῶν 
ΘΕΟΣ τσερὶ "Ολυνϑον πόλεων) σεέσθεις ἀφίκοντο ἐς Λακεδαί- 

μονώ. ἀκόσωντες δὲ οἱ ἔφοροι, ὦ ὧν ἕνεκω ἧκον, πρσήγαν 
γον αὐτὼς πρός τε τὴν ἐκκλησίαν κφὴ τὸς συμμάχες. 

ἔνϑια δὴ Κλειγένης ᾿Ακάνϑιος ἔλεξεν" 

.2 Ὧ ἄνδρες Λακεδιμεμόνιοί τε νὰ οἱ σύμμαχοι, οἰόμεθα, 
λανθάνειν ὑμᾶς πρᾶγμα, Φυόμενων ἐ ἐν τῇ Ἑλλάδι. ὅτι 
μὲν γὰρ τῶν ἐπὶ Θρῴώκης μεγίφη πόλις νὌλωϑθος, οζεδὸν 

5,0. ̓ Ακύσασι δή, Ματρο Ἰδοποῖαν, ὡν νυἱραια πὶ σοῖς κ᾿ πα μεν 
Ἢ "ὦ μὲν ὗν, δ. 11, τορίσξοις, Ἰϊοάογι8 χν, 10, 

ταρείησαν, Δ, 1, Βιγ], Οὐ, σαρή- ὈΕΙΠαπὶ ἀδταπου ΟἸνπιμίοβ βοαπὶ 
“σαν, πατγαῖν πὰ} }α Ἰερκαιοηὶβ Πα] 8 ἰαδῖα 

σὴν φυγήν, 1, ες, τὺς φυγάδας, πιοητίοης, Οοπίτα Απιγηίδτῃ, αἰζ, 
δ, τὸ, τοὺρ-ασριαμίνου,, 1τὰ τοδὶς [ποράμογηοη 5 ροΠ ΠΣ, αὐ ὈεΙ Πα τα 

διερῃ, οἱ Ἱκοποὶ, ἰπ τηδγρίης πῆς. σοηίγα ΟἸγπΓἰο5 Τα οἱ ρογοοῖ, : 



ὰ 
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» 

Ἰ1ΒΕᾺ Ψ. ΟΑΡ, ΗΠ. 259 

πάντες ἐπΐξαοϑε. οὗτοι τῶν πόλεων πρσηγάγοντο ἐσὶν 
ἃς, ἐφ᾽ ᾧ τε τοῖς αὐτοῖς χρῆσϑαι γόμοις να συμπολιτεύειν' 

ων ΣΝ καὴ τῶν μειζόνων τροσέλαξόν τινάς. ἐκ δὲ 

τῶτε ἐπεχέρησαν καὶ. τὰς τῆς Μακεδονίας τόλ ε- 
ρῶν ἀπὸ ᾿Αμύντε, τῷ βασιλέως Μακεδόνων. Ἐπεὶ δὲ 13 

εἰσήκεσαν αἱ ἐγγύτατω αὐτῶν, ταχὺ καὶ ἐπὶ τὰς τῤῥω 

κοὴ μεέιζους ἐπορεύοντο καὶ κατελίπομεν ἡμέϊς ἔχοντας 
ἤδη ἄλλας τε πολλὰς, κα Πέλλαν, ἥπερ μεγίφη τῶν ἐν 

Μακεδονία. πόλεων. καὶ ̓ Αμύνταν δὲ αἰαϑ ανόμεϑεα, ἀπο- 
χωρδντά τε ἐκ τῶν πόλεων, κφὶ ὅσον οὐκ ἐκπετηω κότα τ 
ἤδη ἁπάσης Μακεδονίας. τοέμυ ψαντες δὲ καὶ πρὸς ἡμᾶς 
καὶ πρὸς ̓Απολλωνιώτας οἱ Ὀλύνθιοι, παροῦπον ἡμῶν, ὅτι, 

εἰ μὴ ταρεσόμεϑα συςρατευόμενοι, ἐκέϊνοι ἐφ᾽ ἡμᾶς ἴοιεν. 

Ἡμῆς δὲ, ὦ ἄνδρες Λακεδαιμόνιοι, βελόμεϑα μὲν τοῖς 14 
τατρίοις νόμοις χρῆδλ αι, "οὶ αὐτοὶ πολῖται εἶναι, εἰ μέντοι 

μὴ βοηϑήσοι τις, ἀνάγκη να ἡμῖν, μετ᾽ ἐκέινων γίγνεαθαι. 
γα τοίνυν γε δὴ αὐτοὺς εἰσιν ὁπλῖται μὲν ἐκ ἐλάδες ὀκτα- 

κοσίων, τπελταςαὶ δὲ πολὺ πλείες ἢ τοσἕτοι" ἱππεῖς γε 

μέντοι, ἐὰν »ἡ ἡμεῖς μετ᾽ αὐτῶν γενώμεϑια, ἔσονται πλέες 

8.12. ὅσοι. 50 ]Ποεὶ ᾽Ολύνϑιοι, φσαοά 
Ἰδαῖος ἰπ ποπηῖηδ το 8. 

8. 13. ἀσήκεσαν, ϑίερΠδπυ8β υἤῖδ- 
τυβ ὑπήκουσαν τηδίερας (υρδίταεγα, 
ϑεά εἰσακόειν ἴτϊὰ εξ ἀραιὰ ΤΒμογάϊ- 
ἄεπὶ ἱ. 126, ἰἰϊ. 4. ταοπυϊς Μοσιϑ, 

ἁπάσης. Ματρο [μβοποῖᾶν, ἐκ πσά- 
σης. Ὠϊοάοτγαβ 1. ο. τῷ δήμῳ τῶν Ὃ- 
λυνϑίων δωρησάμενος πολλὴν τῆς ὁμόρῳ 
χώρας διὰ τὴν ἀπόγνωσιν τῆς ἑαυτοῦ 
δυναφείας, σὸ μὲν πρῶτον ὁ ιδῆρεος, σῶν 
᾿Ολυνθίων φὰς προσόδως ἐλάμβανε ς σὰς ἐκ 
τῆς δοϑέισας χώρας, μετὰ δὲ ταῦτ᾽ ἀν- 
«λπίφως φοῦ βασιλέως ἀναλαβόντος αὐ- 
τὴν καὶ τὴν ὅλην ἀρχὴν ἀνακτησαμένου, 
οἱ ἱ μὲν᾿ Ὀλύνϑ,,ο, σὴν χώραν ἀπαιφτηϑέν]ες 
οὐχ, οἷοι ἦσαν ἀποδιδόναι" διόπερ ᾿Αμούνϊας 
Ἰδίαν τε δύναμιν συνεσήσατο καὶ τὰς Λα- 
κεδαιμονίως ποιησάμενος συμμάχους ἔσει- 
σιν οἴο, ϑοοίεϊδίετα οὐπὶ Αταγηία 
οοπίγαξιατη νἱ ἀφ Ὀϊτηυβ ἰπέγα ἔξ, 37. 

συτρατινόμεγοι, ἴῃ ϑίΘΡῃ, εἰ 1,Θοη- 

οἷαν. “Ὁ συξρα σευσόβξενοι, 
8. 14. καὶ ἡμῖν. Δ, 1. Βιγὶ. Οδῇ, 

καὶ ἡ ἡμᾶς. 

καὶ φοίνυν γε δή. Ῥοβεποτα νυἱτοία 
εθὲ μαῖο ; ἔοτις ἴῃ 1118 Ἰαϊεὶ ἤδη. θὲ 
ΤΟρ᾿᾿5 ΟἸΥπεβίογατα Βεπιοῆμεπες ἐδ 
[11 Ἰεραῖίοπε Ρ- 425. ἐκεῖνοι γὰρ ἡνίκα 
μὲν σετρακοσίως ἱσπσίας ἐκέκσηντο μεόνον 
καὶ σύμπαντες! ἀδὲν ἦσαν π“λείες σῶν πεν- 
τακισχιλίων σὸν ἀριϑιμὸν, ὄπω Χαλκιδέ- 
ὡν πάντων ἐς ἕν συνῳκισμένων, Λακεδαι- 
μονίων ἐπ᾽ αὐτὸς ἐλϑόντων, ὄτε σὴν τοό- 
λιν ὄσε φρώριον ὠδὲν ἀπώλεσαν, ἀλλὰ 
καὶ μάχας. πολλὰς ἐκράτησαν καὶ τρέϊς 
σῶν πολεμάρχων ἀπέκτειναν. Ὅς πὰ- 
τῆθγο ἄἀυουπὶ ἰπίετἔεξιογατη νἱάθ 
ννε ει ην; δὰ Πϊοάογαπι ἴοπι. ἰϊ, Ρ. ᾿ 

Ὅν σοίνυν γε δὴ---ἰ πα εἀπάθτῃ ἔετε 
εξο ζυίρίοἴοπεπι Ρτῖπιο οδίαζα ἱποῖ- 
ἄετγατα, υἱ ᾿Ἰερεγοπ), καύσοι νῦν γ᾽ 
Ῥ. Α.. Ἡροίδω:.} 
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Ἰδὴ χίλιοι. Κατελίπομεν δὲ καὶ ᾿Αϑηναίων καὶ Βοιωτῶν 
2 : ϑ᾽ 3 τον δ Ξε φ «ν. κα 

τρέσδεις ἤδη αὐτόθι. ἠκδομεν δὲ, ὡς καὶ αὐτᾶς Ὄλυν- 

ϑίοις ἐψηφισμένον εἴη, συμπέμπειν τπρέσξεις ἐς ταύτας 
τὰς πόλεις περὶ συμμαχίας. καίτοι εἰ τοσαύτη δύναμις 
τροσ γενήσεται τῇ τε ᾿Αϑηναίων κοὶ Θηδαίων ἰογύϊ, ὁρῶτε, 

ἔφη, ὅπως μὴ ὀκέτι εὐμεταχείριςα ἐκέίνω ἔςξαι ὑμῖν. 

Ἐπεὶ δὲ καὶ Ποτίδωιαν ἔχεσιν, ἐπὶ τῷ ̓ Ιῷ᾿ μῷ τῆς Παλ- 

λήνης ὅσαν, νομίζετε, καὶ τὰς ἐντὸς ταύτης ττόλεις ὑπηκόες 
ἔσεεϑαι αὐτῶν. τεκμήριον δέ τι ἔξω καὶ τῶτο, ὅτι ἰογυρῶς 

Ψ ε 7 ἢ ’ὔ Ν “Ὁ Ν αὗται αἱ πόλεις πεφόδηνται" μάλιςα γὰρ μισᾶσαι τοὺς 
᾿Ὀλυνϑίως, ὅμως οὐκ ἐτόλμησαν μεϑ᾽ ἡμῶν τρεσξείας 

᾿τοσέμπειν, διδαξέσας ταῦτα. ᾿Ἐννοήσατε δὲ κα τόδε, πῶς 
ἀκὸς, ὑμᾶς τῆς μὲν Βοιωτίας ἐπιμεληθῆναι, ὅπως μὴ 
καϑ' ἕν εἴη, πολὺ ὃ μέζονος ἀϑροιζομένης δυνάμεως ὦμε- 
"“ - ͵ ᾽ Ν Ὃ 2 3 ω ἣὰ -ς΄ς'. 

λησαι!, κφὶ ταὑτης οὐ κατὼ γὴν μόνον, οὐλὼ καὶ κατῶ 

ϑάλωξδαν ἰογυρῶς γενομένης. τί γὰρ δὴ καὶ ἐμποδὼν, 
ὕπου ξύλα μὲν ναυπηγήσιμω ἐν αὐτῇ τῇ χώρῳ ἐςὶ, χρη- 

μάτων δὲ τὐρόσοδοι ἐκ πολλῶν μὲν λιμένων, πολλῶν δὲ 
2 7 7 Ν Ν ἢ 7 ε ἐμπορίων, τοολυανϑρωπίω γεμὴν διὰ. τὴν ππολυσιτίαν ὑπ- 

17 άρχει ; ἀλλὰ μὴν κα γάτονές εἰσιν αὐτὸς Θρῶκες οἱ ἀδα- 
" ὁ 7 Χ ΡΝ ΚΠ τῇ 

σίλευτοι, δὶ ϑεραπεύεσι μὲν κφὴ νῦν ἤδη τοὺς ᾿Ολυνθίους" 

ἐς δὲ ὑπ᾽ ἐκένες ἔσονται, πολλὴ καὶ αὕτη δύναμις τροσ-- 

γένοιτ᾽ ἂν αὐτῶς. Τότων γεμὴν ἀκολεϑόντων, κοὴὺ τὰ ἐν 
τῷ Παγγαίῳ χρύσεια χέρω ἂν εἰυτοὶς ὀρέγοι. Καὶ τότων 

2.» ἀν 

26οὐ 

8,14, ἴεν, ϑιςρἢ, οἱ 1,δοποϊανία πη 
φάδυπηι ὑμῖν. 

8, 16, ἰσχυρᾶς, 1τὰ ἐπηεηάαν!ς ΒΓῸ- 
ἀϊπαν, πίαυε οὐΐάϊε Οὐ, ϑιερηδη, 
Τ οηοῖαν, Ἦν νυϊμαῖο ἰσχυρῶς, 

ἀολλῶν δί, ϑισρῃ, εἰ Τιδοποῖ, ἰκ 
συλλῶν )ί, 
᾿ 17. [Θρᾷκες οἱ ἀδφασίλιυτοι, ΟἸγη- 

ΗΠ]. νἱοῖ πὶ ἴσης, αυοϑ ΤΠ υογαϊἀδε ἰ, 
2φ. μέρος αὐτόνομον Θρᾳκῶν αἰχίς, εἰ 
ξοάεπι Πἰὅγτο παδ ἐπιίοπος φογπὶ ἀδ- 
ουγατίυν ἀσῆρηλνι, Ἐκ “ἀδόμ,} 

Παγγαΐῳ, ΔΛηιϊαυϊδίτηθ δος πιὸ- 
τ8}}ὰ (α ἴδ, ἀγχοΐε, ᾳαοὰ ῬΙϊπΐα5 νἱὶ, 
{ξξὶ, 5.7, οἵ ΟἸοπιθηβ ϑιγοπιᾶῖ, ἷἱ, ἢ. 
30γ, Οδάπιυπι Ῥῃστηΐσοπι πατγδηΐῖ 
διατὶ της} οἵ σοπβαίαγαπὶ δὰ Ῥαη- 
βϑευτι πηοηίοπὶ τ ρου δ, Επογαπὶ 
πα ρῥγοοὰὶ Οτοηϊάδβ αὐ, ροῖοα 
ῬΒΠΙρρὶ ποπιίης ἰπῆρηΐθ, αὶ ὁρροΥ- 
ταηΐτατο πιοῖα}]}}, εξτφβὶς ὁχουϊ, αἴὰ8 
οἱξ πὰ 611, τοῖς Τἱοάοτο χνὶ, 8. οἔ 
ϑιγάθοης νἱὶ, Ρ 511. Ι͂ἢ οο0}}]ς Ὁ) 1ο- 
πγΠ ογᾶης ἀυγὶ πιδί!}}ὰ, ἄσυλα ἀϊξῖα, 
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ἡμᾶς ὀδὲν λέγομεν, ὅ τι οὐ καὶ ἐν τῷ τῶν Ὀλυνθίων. δήμῳ 

μυριόλεκτόν ἐστ" τὸ γεμὴν φρόνημα αὐτῶν τί ἄν τις λέ- 

γι; κοὴ γὰρ ἴσως ὁ ϑεὸς ἐποίησεν, ἅμω τῷ δύνασαι κα ν8 
τὼ φρονήματα αὔξεσθαι τῶν ἀνθρώπων. Ἡμεῖς μὲν οὖν, 

ὦ ἄνδρες Λακεδαιμόνιοί τε καὶ ξύμμαχοι, ἐξωγγέϑλομεν, 
ὅτι τἀκέ ἕτως ἔχει" ὑμέϊς δὲ βελεύεοϑε, εἰ δοκεῖ ἄξιω 

ἐπιμελείας εἶναι. ΔΕ γεμὴν ὑμῶς κοὴ τόδε εἰδέναι, ὡς, το 

ἣν εἰρήκωμεν δύναμιν μεγάλην ἦσαν, ὅπω δυσπάλωιςός 
τις ἐφίν' αἱ γὰρ ἄκεσαι τῶν πόλεων τῆς πολιτέιως κοινω- 
΄Ψ Ἂν 3, ΝΨ 3 7 Ἧ “(δ 7 

γῶσαι!, ὠὑται. ὧν τι ἴδωσιν ἀντίπωλον, ταχὺ ἀποςήσονται" 
ΕἸ ΄ 2 »-»“" ᾽ ωε ἢν. .8 7 

ἐ μέντοι συγκλειαϑήσονται ταῖς ἐπιγαμίαις "κα ἐγκτήσεσι20 ..“᾿ 
--.Ὅ-  Υ 

τ 

πα ἃς ἐψηφισμένοι εἰσὶ, καὶ γνώσονται, ὅτι 
μετὰ τῶν κρατόντων ἕπεαγαι κερδωλέον ἐξὶν, (ὥσπερ ᾿Αρ- 

7 “ ΓᾺΡ, “" ὟΝ ͵ "5. “οὖ ͵ Ὗ Ν 

κάδες, ὅταν μεϑ᾽ ὑμῶν ἴωσι, τά τε αὐτῶν σώξεσι, αὶ τὰ 

ἀλλότριω ὡρπάζεσιν) ἴσως ὀκέϑ᾽ ὁμοίως εὔλυτα ἔςξαι. 
Λεχϑέντων δὲ τότων, ἐδίδοσαν οἱ Λωκεδιαεμόνιοι τοὺς 51 

συμμάχοις λόγον, κοὴ ἐκέλευον συμξβελεύειν, ὅ τε γιγνώ- 
σκει τις ἄριςεν τῇ Πελοποννήσῳ καὶ τῆς συμμάχοις. ἐκ 
τὥτε μέντοι τυολλοὶ μὲν ξυνηγόρευον ςρατιὼν ποιεῖν, μάλιςω 
δὲ οἱ βελόμενοι χωρίζεοϑ αι τῶς Λακεδαιμονίοις, καὶ ἔδοξε 
πέμπειν ἐς τοὺς μυρίους ξύτωγμω [ἐφ] ἑκάςην πόλιν. 

ῬΙορα ῬΒΠΙρΡΡΟβ, παιταηΐς Αρρίᾶπο 
Ἐ, Οἷν!}. ἵν. τού. Αὐταὰπὶ τοοσείοογα, 
ΣΧ νυἱρατὶ ἰγδαϊεοπα παγαῖς Αὐξιοτ 
τηἶγδ Ὁ}. Ασαΐπι, ο, 42. ῬΒΠΙΡΡίοαπι 
δυΓαΠ ΓΙῸ χρυσεῖον αϊχὶς Ρ]]Π 5 
ΧΧΧΥΪΙ, Γεξὶ, 15.-ἰη Α, 1. Βτ, Οαῇ, 
Βίερῇ. εἶ πηα]Ὲ Ἰταγκαίῳ. 

ὀρέγοι. Θυοὰ αηῖε Ποὺ νειθαπι Πᾶ- 
Ῥοηΐ δά ἀϊτυπὶ ϑίθρῃ. εἰ Γβοηοϊανίαπᾶ 

᾿ ἤδη, ορεάοτη ἰδίηεη ἱποϊαζεγαηῖ, Μαὶς 
Δ, 1. Βτ. Οδῆδ!.: ὀρέγει. 

μυριόλεκπσον. Μυϊξκαϊαπα μυριολεκτῶν 
εχ Ροΐὰσε νὶ. 2οό. επιεπάανϊε Βτο- 
ἄξει, εἴ τεδζαπῃ εὐϊάϊε Βγ. Οδῇ. 

8, 20. ἐπ ι[ἀμίαις. ϑίερῃ. εἰ Πεοποϊ. 
αἀάϊταπι Παθεπὶ ταῖς τε ἐσιγαμίαις. 
ϑεὲρε οἰνιταῖεβ. ἴπ ἴοκάογε ρδέϊο ἢδὶ 
Ἰηνίοοτη Τροηάρηϊ ἐπιγαμίαν καὶ ἔγκτη- 

σιν γῆς,» ἴθερῃε εἴδη οἰκιῶν, Ὡεπιοῖπο- 
65 ΡΙῸ Οοῖοπᾶ ρᾶρ. 256. Εἰ ἐγκτσή- 
ματα ἴαπε ρμοδείηομεβ δρτοαπιὶ ἱπ 
τοΙγᾶ 8116 η8. 

δ, 21, φρασιάν, Τιδοποῖαν. σογγεχὶζ, 
ΔΡΡτοθδηΐς ϑίερῃδηο, σρατείαν. ϑ8εὰ 
Μοτὺβ τεδϊα πιοπηεί, ἰἰὰ εθξ ἀεθεσα 
ποιδίσϑαι. Τρίς φρατιὰν σ'οιξίν ἰπΐετρτα- 
τα ; δχογοίτα τη σορογε. : 

χαρίζεσϑαι. ΑἸά. 7.πε, χαρίσεσθαι. 
ἐς σὸς μυρίας. ΘιερΉ, εὐϊάϊε πὸ ἐς σὸς 

μυρίους ξύνταγμα ἱκάφην πόλιν, αεἐπὶ 
τοίε!ογα οοπδίυϑ εἰ Γοηο]. {εὰ φὸ ἐς 
σὸς μυρίως ξ. ἀείεπάϊς ΑΒΕ παῖ]. Ῥοτίαβ, 
ΑἸ εγαπι εἰς Μοταβ ἱποϊαῆι, εἴ Ιοσὰπε 
ἰητεγρτείδίωγ: ἀεογείαπι εξ, υἱ αι 66}}- 

ΟΒεξ οἰνίϊα5 σεγίατη γα! !τατη τηδπὰπ 

(ξύνταγμα) ταϊττοτεῖ, δά οομβοῖεῃ- 
88 
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22 Λόγοι δὲ ἐγένοντο, ἀργύριόν τε ἀντ᾽ ἀνδρῶν ἐξέναι διδόναι 

τῇ βελομένη τῶν τυόλεων, τριώδολον Αἰγιναῖον κατ᾽ ἄνδρα" 
ΠΣ Ω ας τε εἰ τις παρέχοι, [ἀντὶ] τε ρων ὁπλιτῶν μι 

εϑὺν τῷ ἱππεϊ δίδοσθαι" εἰ δέ τίς τῶν πόλεων ἐκλίποι τὴν 

ςρατείαν, ἐξέναι τὸς Λακεδαιμονίοις, ἐπιζημιξν ςατῆρι 
23 κατὰ τὸν ἄνδρω, τῆς ἡμέρας. ᾿Ἐπεὶ δὲ ταῦτα ἔδοξεν, 

ἀναςάν]ες οἱ ᾿Ακάνϑιοι ττάν]ες ἐδίδασκον, ὡς ταῦτα καλὰ 
λχὶς ἡρλδωνα, ͵ 2 ἢ νὰ Ν Ν ᾿ 

μὲν εἴη τὰ ψηφίσματα, οὐ μέντοι δυνατὰ ταχὺ σεραν- 

ϑηναι. βέλτιον οὖν ἔφασαν εἶναι, ἐν ᾧ αὕτη ἡ παρασκευὴ 

ἀϑροίζοιτο, ὡς τάχιςα ἄνδρω ἐξελϑᾶν ἄρχοντα, αὶ δύνα- 
5 ͵ὕ Σ - ὃς τ Ὁ ΄ς ἠδ, »"Ὗ 

μιν ἐκ Λακεδαίϊμονός τε, ὅση ἂν ταχὺ ἐξέλθοι, αὶ ἐκ τῶν 
ἄλλων τυόλεων" τότε γὰρ γενομένε,, τάς τε ἕπω προσκε- 

͵, ͵΄ “ , ἀκ ΄ - ΝᾺ 
χωρηκυίας πόλεις φῆναι ἂν, κρὴ τὰς βεδιωασμένας ἡ ον ἂν 

Δοξάντων. δὲ τότων ἐκπέμπεσιν οἱ Λακε- 
δαιμόνιοι Εὐδωμίδαν, καὶ σὺν αὐτῷ νεοδαμώδεις τε καὶ τῶν 

΄, ἈΝ Δ «ἂ' ε 
ταεριδίκων καὶ Σκιριτῶν ἄνδρας ὡς διοριλίες. ὃ μέντοι Ἐὐ- 

δαμίδας ἐξιὼν, Φοιδίϑαν τὸν ἀδελφὸν, ἐδεήϑη τῶν ἐφόρων, 
Φ « ΄" » ε " ΄ » 

τὰς ὑπολειπομένες τῶν ἑαυτῷ τροςεταγμένων ἀϑροίξαγ]α 

ἀσπιὶ πυπησταπι ἀξοςπὶ τῇ Πα πὶ. [ἢ- 
ἔτα {εξὶ, 16. εἰ ἀς 1ιαοεάςοπηοη! !β : 
σὴν δ᾽ ἐς τοὺς μυρίως ξύνταξιν αὐτοί σι 
(ὥσαντεε) ξυνιξίσεμσον, καὶ ἐς σὰς συμ- 
μαχίδας πόλεις σκυτάλας διίσεμπον, 
κιλεύοντι, ἀκολυϑεῖν Τιλιυτίᾳ κατὰ σὸ 
δόγμα τῶν συμμάχων, Ἰλϊοάογι5 χν, 
19. οἱ Λακεδαιμόνιοι κατέλιξαν φρατιώ- 
τας ἵκ τι τῶν πολιτῶν καὶ “ἀρὰ τῶν συμ- 
μάχων σὺ, ἅπαντα, ὑπὶρ μυρίψε. 

δ, 22. τριώξολον, Ἰη κΡΡΝ [οἷ]. 
ζεῖ, ; 

3 ΠΩΣ Τὴ ἰοεάετε ἀρὰὰ ΤῊι- 
ΟΥ̓ Ψ, 47. οἰνίατον Γοοΐαε ΠΙρυϊαπιὺν 
ἰηνίσοπι τῷ μὲν ὁσλίγῃ καὶ ψιλῷ καὶ 
τοξύτῃ τρῖῖς ὀδολὺς ΑἸγιναίνε τῆς ἡμί- 
ἐαι ἱκάφης, τῷ δ᾽ 'σαε ρα χμὸν Αἰγιναί. 
«ν, Νονῦπι πίηυς ἱπαπιίπιυπι οἵδ, 
αυοά μαδεῖ ΤΗυογάϊάοι {Πϊ, 1.7, ὁσλί- 

4, αἱ αὐτοῖν, καὶ ὑπηρφίτῃ τας 

3,αγ μὴν [ τὴ , Κκ πον ΗΝ 
[ἀνν΄}, Ἠρξϊο, ἀοϊεπάκην ρποροῆ.- 

τἰοπετι μαπο ες, νἱάϊε Μοτὰβ ; οοη- 
πιταζατη ἐπὶτ Γαὶτ, αὐ δααϊτὶ ἐπ ἀἰοπι 
Το νογοῖαγ ἰαπίυπὶ δὶροπάϊϊ, ααδη- 
τὰπι ρΡεάϊεϊ 5 ᾳυδίμογ, . 

σὴν φρατείαν, [τὰ Τοτὶρῆς Ιιεοποὶ. 
ΡΙῸ νυϊκαῖο φρασιάν, ᾿ 

δ, 23. σάνσες, ϑιςρῇ, εἴ Ἰιδοποῖαν. 
Ὠαῦεηι σάλιν, Ἐροέϊς, αἱ ραΐο, 

τάς τι ὅσ, Ἀ,. ). Βι, Οδῆαὶ, φσάς 
φι ὕτω, 

δ, 24. δοξάντων δὲ τότων, ϑίο ΡὮ. εἰ 
Ἰροηποῖαν, οἀὐϊάογυης δοξάντων δὲ καὶ 
φύτων, 
᾿καὶ Σκιριτῶν, ϑίερ!, δὲ Τιδοποῖαν. 

καὶ τῶν Σκιριτῶν, αὐταὶ Ὠοάοτὰβ 
χν, 20, κύαμοι σὸν μὲν Φοιξίδαν 
ἀσίφξησαν τῆς ἡγιμονίας, Ἐῤδαμίδαν δὲ 
σὸν ἁδιλφὸν τοῦ Φοιξίδα κατίφησαν φρα- 
φηγόν' δόντες δ' αὐτῷ τρισχιλίνε ὁπλί- 
σας ἱξασέξοιλαν διαπολιμήσοντα σὸν 
σρὸρ τὺς λυνθίνε σόλεμον, Ῥῃαδὶ- 
ἀπαπὶ ἐρίτυγ αητο Εὐάεπιίἀαπὶ ταὐ ιπὶ 
αὐνετγίας ΟἸγηιηΐο νυ, 
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μετιόναι" αὐτὸς δὲ ἐπεὶ ἀφίκετο ἐς τὰ ἐπὶ Θράκης χω- 
ρία, ταῖς μὲν ̓ δεομέναις τῶν πόλεων Φρυρὸς ἔπεμπεν; 
Ποτίδαιαν δὲ᾽ κὲ ὃ τροσέλαξεν ἑκῶσαν, σύμμαχον ἤδη. ἐκέι- 
γων ὥσαν. κφὴ ἐντεῦθεν ὃ ὁρμώμενος ἐπολέμει, ὥσπερ εἰκὸς 

τὸν ἐλώήω το δύναμιν. 
Ὁ» κ᾿ Φοιξίδας, ἐπεὶ ἠϑροίοϑθησαν αὐτῷ οἱ ὑπολειφϑέν- 25 

τες τῇ Εὐδαμίδω, λωϊξδὼν αὐτὲς ἐπορεύετο. ὡς δὲ ἐ ἐγένοντο 

ἐν ταῖς Θήδαις, ἐφρατοπεδεύσαντο μὲν ἔξω τῆς πόλεως 
περὶ τὸ γυμνάσιον ςασιωζόντων δὲ τῶν Θηξαίων, τολε- 

μαρχῶντες μὲν ἐτύγχανον Ἰσμηνίας τε, ἢ Λεοντιάδης" δὲά- 
Φοροι δὲ ὄντες ἀλλήλοις, α ςρατηγὸς ἑκάτερος Ἔ ἑταιριῶν, 

ὁ μὲν Ἰσμηνίας διὰ τὸ μῆσος τῶν Λακεδαιμονίων ἐδὲ 
ἐπλησίαζε τῷ Φοιξίδα" ὁ μέντοι Λεοντιάδης ἄλλως τε ε9:ε- 

βάπρον αὐτὸν, καὶ ἐπεὶ ἰσῳκειώϑη, ἔλεγε τοιάδε" Ἔξεεί 26 
σοι, ὦ ἢ Φοιξίδα, τῆδὲ τῇ ἡμέρῳ μέγιςω ἀγαϑὰ τῇ σεαυτῷ 

«ατρίδι ὑπεργήσαι" ἐὰν γὰρ ἀκολεϑήσης ε ἐμὰ σὺν τόϊς 
ὁπλίταις, ἐἰσάξω σε ἐγὼ ἐς τὴν ἀκρόπολιν. ᾿ τἕτε ἣ γενο- 

μένε, νόμιζε, τὰς Θήξας παντάπασιν ὑπὸ τοῖς Λακεδαε- 
μονίοις γα ἡμῖν, τὸς ὑμετέροις φίλοις, ἔσεοϑια!. καώτοι νῦν 27 

ἐλάεἥω. Ῥιοάοπιβ χν. 21. ἂς Ευ- 
ἀαπηϊάα : ἐμδαλὼν εἰς σὴν χώραν τῶν 
μγνοο- κοινῇ μετ’ ̓ Αμύντου διεσολέμεοι 

ὃς Ὀχυνϑίως" εἶθ᾽ οἱ μὲν ᾿Ολύνθιοι, 
ΗΝ μὲν ἀξιόλογον ἠϑροικότες, ἐπιλεονέκων 
ἐν σαῖς ; μάχαις, »ρατιώτας πλείες ἔχον- 
φες σῶν πολεμίων, Ηφος {6 Ὁ Ο- 
Ἰγπυρίαα. 99. ἅππο 2. 

8. 25. γυμνάσιον. ΑἸία ροτίαϑ ΡΙοε- 
εἰάδθ5 ἕμαϊε συταπαῆατ Ιοἷαὶ εἰ βδάϊ- 
ἀπ, οἱ δά ἀεχιτᾶπι Ὠἰρροάτογωνιϑ, 
δυξίοτα Ῥαυίδηϊα ἴχ. Ῥ. 754. 

Λεονφιάδης, ῬΙ]αἰάτοΠ5 ἴῃ Αρεῆ]. 
δ. 23. 24. Ῥεϊορὶά. 5. 5ῖ ἀ6 Θεπίο 80- 
οΥδτβ Ρ. 275. ἴεαα. Ὁ] Ὠἰβοτίδπα 
ταῦ ϊτο ἀοουταῖϊ 8 αἰἰυ πὰς πατγαῖ, Ὁ Ϊ- 

Λεοντίδην ποτηΐϊπαῖ. ϑεὰ οὐτὴ 
Χερορ δοηῖο ἑδοὶς Ἰοοὰβ Ποτηοθηὶβ 

Νεδγαπι Ρᾶρ. 1378. Ὁ] (οε- 
Ἰεξυ᾽ 6)ὰ5 δΙ᾿ὰ5, αἱ Ρ]αίδοας ῥγοάϊ- 
ἀϊτ, οὰπῃ εἶξε θασοίδγομα, ἢτα}}]ϊπιὰ8 
᾿Ρδιτὶ δὲ γί εἰ υάϊο Τιἀσξάροτηοπία- 

τ ΠῚ, ἘΌΓΥΠΊΔΟΠ8 ὁ Λεονσιάδῳ ποπιῖ- 
πᾶῖαγ. 

[Λεονσιάδης. Θυστη εχ Πεπιοῖπεης 
ποιηΐηανὶ ΕὈγΥτηδομυτη Ἰεοητίδαϊς 
Ιαπι, εαπάεπι Βαθεῖ Ὑπυογά, 1]. 2. 
υδὶ εᾶ: Εὐρυμάχον σῷ Λεοντιάδῳ, ἀν- 
δρὸς Θηξαίων δυνατωτάτῳ. ἰὈϊάεπν πο- 
τηϊηδῖυγ οαπῃ ΕΆΓΥτηΆΟ ΠΟ θοξοιΆγομἃ 
Ππυϑάγιλος ὁ Φυλίδω. Οτεάο, ἱητεῖ- 
Ἰρὶ εὰπὶ, φαὶ ποῖτο ἱπέτα ν. 4. 2. εἢ 
Φυλλίδας. Ἐκ “ἀάεμά!..} 
ϑρατηγός. Μαῖρο ϑίερῃ. ἵ,. ἀρχη- 

γὸς, ααᾶτῃ Ἰεξεοπεηη εαυϊάεπι ἄρρτο- 
Ὅο, οοπίτα Μοζα8, νεϊαϊ ἱπιίογργοίδεϊ- 
Οηδτ, ἀάτηπαί. Νυπαυδᾶπῃ Ἰερὶ ἴὰ- 
δου ἀυοοτη φρατηγὸν ἀϊξζατη, αὶ 
ἀδ 6110 ποη ἀρίτυγ. 

ἐσῳκειώϑη. ἴῃ ἕατα ]Π]ατιτίετπι εὐὰ 
ἴε ἱπβπυδνεγαί, 

8. 27. καΐφοι νῦν. 1ϊἃ τεξὶε ϑοποὶ. 
ἐπηεηάανῖς νυϊξαιττη καὶ σοίνυν. 

ΒΑ. 



264 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒ ΗΕ ΕΝΊΟ. 

μὲν, ὡς ὁρᾷς, ἀποκεκήρυκται, μηδένω μετὼ σᾷ φρατεύειν 
Θηζξαΐων ἐπ᾿ ᾿Ολυνϑίες" ἐὰν δέ γε σὺ ταῦτα μεϑ' ἡμῶν 
τράξης, εὐϑύς σοι ἡμέϊς πολλὸς μὲν ὁπλίτας, πολλὸς δὲ 

ἱππέως συμπέμψνομεν" ὥςε πολλῇ δυνάμει βοηϑήσεις τῷ 
ἀδελφῷ, κα ἐν ᾧ μέλλει ἐκᾶνος [Ὄλυνθον καταςρέφεοθ αι, 
σὺ κατεςραμμένος ἔση Θήξας, πολὺ μέζω πόλιν ἸΟλύν- ἢ 

2890.υ. ᾿Ακἕσας δὲ ταῦτω ὃ Φοιξίδας. ἀνεκεφί (ϑη: ὦ 

γὰρ ἦν τῷ λαμπρόν τι ποιῆσαι πολὺ μῶλλον, ἡ τῇ ζῆν 

ἐραφής᾽ ἃ μέντοι λογιφξικός γε, δὲ φρόνιμος πάνυ ἐδόκει 

εἶναι. ἐπεὶ δὲ ὡμολόγησε ταῦτω, τροορμῆσαι μὲν αὐτὸν 
ἐκέλευσεν, ὥσπερ ξυνεσκευασμένος ἦν ἐς τὸ ἀπιέναι" ἡνίκω 

δὲ ἂν ἦ καιρὸς, πρὸς σὲ ἥξω ἐγὼ, ἔφη ὁ Λεοντιώδης, κοὴ 

29 αὐτός σοι ἡγήσομαι. Ἔν ᾧ δὲ ἡ “μὲν βελὴ ἐκάϑητο, ἐν 
τὴ τῆς ἀγορᾶς φοζῷ, διὰ τὸ τὰς γυνοῶκως ἐν τῇ Καδιμμιόία, 

ϑεσμοφοριώξειν, ϑέρες δὲ ὄντος καὶ μεσημθρίας, πλείςη 

8, 28. λογιφικός. ΗΠΐΒ ψειθ 5. ἕαξιὶ 
ἱ φογηζηυπίοηοη. ἃ ΤΟΠΠΙ 5 
τηοηϊογυ πὰ ΤΕΥ ΟΟΠδΙΟΥ 

Χεπορῆοη. Οοηίτγα Ὠἱοάοταϑ χν. 20. 
ϑρατγίαποβ, ογοίοοπιεβ ὙΠεθαπογατα 
ὉΡδ5 ψετῖοϑ εἰ [αϊυγατη αἰϊαυδηάο δὰ- 
ξιοτίταϊοτη ΤΠεθαγώτη ἡυδῇ ρῥτοίδρὶ- 
επίεβ, Βοσ 'π τηδπάδι!β ἐδογετὶβ ΘΟ η- 
1} ἀυοίθυ5 Γ}8 ἀφά δ αἷΐγ αὐ ΟὈΪα- 
τἅτὰ οοοδῆοηπεπι αὐδπιοσηαὰς ἃτγοὶβ 
Οπάπηοες οσουραηάδε ἀγηὶρεγοηὶ. Ρία- 
τἈτοθυ5 ἱπνείογαῖο Αροῆ αἱ ἴῃ ΤῊςθα- 
πῸ8 οὐΐο οἴ δπιϑιεἰοπὶ ἱμηπιοάοταῖδο 
Βοο σοηἤιίαπι ἀροτίος τ αἷς, εατηαὰς 
Οτωσογατα, υἱὐ νἱἀφίυγ, οπηΐαπι ἐὁ 
τετήροτο Γυὐρίοἰοπετα ἐχὶτὰ8 σοτηρτο- 
θανὶς ; εὐ [Ἀιἰ5. τηδηϊεῖο δηϊπιυμὰ 
μα. Δρεἤίαυϑ ἀϊξϊο ᾿}}ο, ᾳυοά τὸ- 
τὶ ἱρίς Χεβορθοη ἱπῆτα 8, 23, Οἱ, 
ῬΙυζάτοι. Ακεῦ), δαρ, 23. οἱ 24. Ὠίο- 
ἀοτυσπι υπἱνεί5. ϑρατίδη 5. {τ θογο, 
υοά ποπιϊππεὶπη δά οη θεν ἀοθοῦαι 
οἴϊαο, πησηυΐε οἰἰατη Μόγα8, 

"ξυνεσκιυασμένοε. Δ. ,.. Βιγ], Οιῇ, 
ξυνισκιδασμένος, 

4. 20. ἐν τῇ τῆς ἀγορῆς. τὰ συ πὶ 

Μοτὸ (οὐρῇ, ψυϊρκο σῆφ ἀφεί, Μο- 
ποι τρύον αυΐα αἰΐλ5 (σηδίυ ἰῃ ἀοτο- 

᾿|, Ομ άπισα, αὐ Δι σηΐν, οοηνοηΐτο 
οἷοθαι, ὶ ἦδὴ ἐν 

ϑισμοφοριάζειν. 'Τετήροῖς Ῥυιῃϊο- 
ταγη οἀρίδτῃ αὶ πὶ Οδαπηοδπὴ, εχ Ατὶς 
Πιάϊ ΕἸειπηΐαοα ογαϊίοπς δηποίδνὶς 
Ῥαϊτηδηίυβ, [ΙΓ οοὺθ εἷς Ρ. 452. εὰ 
Οληι, Ῥοάννου5 ἐπ Λαμπαϊδυ5 δά 
ΟἸγαιρ. 99. 2. Ρυϊαθᾶϊ, ποῖαι οῇδεῖβ 
ποῦ σοηνοηΐγα οὐπὶ ὑπερ Ὠοτο- 
τὰ ἰεροτο, ὙΠ πιορῃοτὶὰ εηΐτα 
ἐποίεε αἷὰ ἴθ ταθηίεπι Ργαπερῆο- 
πότ Ατσαπι εἰ Παπιαιτίατη Βοσοιὶ- 
οὐπι, Ατιῖσο ῬγαπορΠοηὶ ἔογο τοίρου- 
ἀσηίεπι, μος εἱξ π᾿ ἰπἰ ται Νονοτα- 
ὈΠ5 ποῆη, Βεροῖο αυϊάοτι ἰπ ΡΙα- 
τὰτοιὶ Πἰῦτο ἀς 1.46 Ἰοσυπι Ρ. 489. εἀ. 
Ἀεἰγκὶὶ ἤυπο: ᾿Αϑήνῃσι νηφεύουσιν αἱ 
γυναῖκες ἰν ϑισμοφορίοις χαμαὶ καϑήμε- 
γαι" καὶ Βοιωτοὶ τὰ σῆς ᾿Αχαίας μίγαρα 
κινῶσιν (τοδῖς ΤΟᾺΡ οπιοηάαθαι οἰκῶ- 
σιν) ἱπαχϑῆ τὴν ἱορσὴν ὀνομάζοντες, ὡς 
διὰ σὴν τῆς κόρης κάϑοδον ἐν ἄχοι τῆς 
Δήμητρος οὔσης. ἵἔφι δὲ ὁ μὴν ὅσος τοτρὶ 
“«“λοιώδα γαδρνι ὃν ᾿Αϑὺρ Αἰγύαδιοι, 
Τιυανεψιῶνα δ' ̓Αϑηναῖοιγ Βοιωφοὶ δὲ Δα- 
μάσριον καλῦσι, Ἡΐμο ἱρίταγ ἀθ τοπηρο- 
τὸ οοηδας {πε πο ρονϊουαπι Ατϊοο- 
ταπν φυϊδυίου πη ΡΙυαγοναθ. ΤῊ Θθα- 
πϑλπὶ (ΟἹ σανη ται πὶ Τα στοῦτα πη Οετουβ, 
ἐσαχϑὴ ὠρρμοϊ!αῖαπι, οοταρδτγανι, ΝΟ 
νὶἱάςον αυϊὰ Ι»οάννο}}} τατ οηιι8. ὁΡ- 
Ρομϑπ)ν ΗΠ ἰοτῖο βεπιίθᾶ ΒοοιοΓΌ ΤΑ 
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ἦν ἐρημία ἐν ταῖς. ὁδός, ἐν τότῳ προσελάσας ἐφ᾽ ἵππου ὁ 
Λεωντιάδης, ἀποςρέφει τὸν Φοιξίδαν, καὶ ἡγξᾶται εὐθὺς. ἐς 

Ν 3 7 2 ᾿ξ Δ, ΚΝ ΟΝ, 7 ἧς Ν 

τὴν ἀκρόπολιν. καταφήσας δὲ ἐκέϊ τὸν Φοιξίδαν καὶ τοὺς 
μετ᾽ αὐτῷ, ἡ τπταρωδὼς αὑτῷ τὴν βαλανάγραν Ἵ πυλῶν, καὶ 

εἰπὼν, μηδένω τοαριέναι ἐς τὴν ἀκρόπολιν, ὅντιν μὴ αὐτὸς 

᾿ κελεύη, ἐπορεύετο ἐς τὴν βελήν. ἐλθὼν δὲ εἶπε τάδε" 
Μέ ΠΡ τα 5 ᾿ Ὅτι μὲν, ὦ ἄνδρες, Λακεδαιμόνιοι κατέχεσι τὴν ἀκρόπο- 30 

᾿ς λιν; μηδὲν ἀθυμῶτε' ὀδενὶ γάρ φασι πολέμιοι ἥκειν, ὅςις 
Ἀ ἂν 39. “« ᾽ Ἃ Ἃ “ῳ 7 7 νον 

μή πολεμδ ἐρο᾿ ἐγω δὲ, τῷ νόμε κελεύοντος, ἐξέναι το- 

᾿λεμάρχῳ, λαξᾶν, εἴ τις δοκέί ἄξιω ϑιανάτε ποοιέϊν, λαμ- 

ζάνω τῶτονὶ Ἰσμηνίαν, ὡς πολεμοποιῶντω. καὶ ὑμέϊς δὲ, 
οἱ λοχαγοί τε "ἡ οἱ μετὰ τἕτων τεταγμένοι, ἀνίς;ο3ε, κα 

λαξόντες ἀπάγετε τἕτον, ἔνϑα εἴρηται. Οἱ μὲν δὴ εἰδό- 3. 

τές τὸ τορώγμα, τυαρησάν τε καὶ ἐπείϑοντο, καὶ ξυνελάμυ- 
δανον᾽ τῶν δὲ μὴ εἰδότων, ἐναντίων δὲ ὄντων τοὺς ταερὶ Λε- 
οντιάδην, οἱ μὲν ἔφευγον εὐθὺς ἔξω τῆς πόλεως, δείσανϊες, 
ἌΣ ᾽ ε ᾿ ἣν » ΄ 3 ΄ 

μὴ ἀποϑάνοιεν" οἱ δὲ καὶ οἴκαδὲ πρῶτον ἀπεχώρησαν. 
3 Ν ε ΄ Ν Γ " ᾽ -»" 

ἐπεὶ δὲ εἰργμένον τὸν Ἰσμηνίαν ἤσϑοντο ἐν τῇ Καδμεία, 

τότε δὴ ἀπεχώρησαν ἐς τὰς ᾿Αϑήνας οἱ ταῦτω γιγνώ- 

Ταετῖπὶ ἐπείτιορῃοτῖα, δἰζογα νογε, 8ἃ]- 
ἴοτα δυϊατηπο οεἰθταῖα. Ῥυγτῃϊογαγα 
ποίδ ἰαῖαὶς ᾿ϑοάννε! πὶ, 4ἱ 8110] ἀ6- 
τηοηῆγαν τ, Ῥγιῃὶα νετῖβ ἰηἸτο ἴῃ δη- 
π08 ΟἸγτηρίδάμιπι εσαπᾶοβ Θχθηἴ68 
ποιά ε, Μαὶς ἰρίταν Ὠἱοάοτγαβ ἔγαα- 
ἄδπι Ρῃο δι ἀθ δὰ ἃπηιιπὶ 3. ὈΪγτηρ. 
99. ταῖα τ, ας τεξλα τόπους Ποάννε]!. 

κελεύῃ, τὰ οὰπὰ Οαβδ]. [οΥρΡΗ͂ ρτὸ 
Ψψυ]ρ αῖο κελεύει. 

[Ὁοττ, νοὶ ὅνφινα μὴ αὐτὸς κελεύοι, 
νεὶ ὅνσιν᾽ ἄν μὴ αὐτὸς κελεύη. Τατηειῆ 
νυ ]ς. ἔεγιὶ ροῖεῆ. Ῥ. 4. ᾿ροίβως.) 

ἐπορεύετο. Ἀπίας πος νειθὰπὶ ἱπέδ- 
ταηΐ εὐθὺς 1.. Βίερἢ. 

8. 30. ᾿Ισροηνίαν. ὕτ ἑαδιϊοπὶβ Ρτὶπ- 
οἴροῦα σοηίγαγίϑο. ϑεἀ εἰ τηυϊίος 4] 1ὸ5 
ἀεϊημάς σοτηρτγεπεὴίος ἔαϊ δ, ἰηΐγα 8η- 
ποιδθίτημβ, δὶ Αὐτὰρ δ. ποπιὶ- 
πδίυγ ἃ ΡΙ υἴδτομο. 

λοχαγοί τε. Οαῇ, οπχῆϊ σε. Θυοὰ 

γε͵ Ἰοσδδροβ ἔαγρεῖς ἰυδεῖ εἴ σοτα- 
Ῥτγεπεηάετο ᾿βοπεαάδ5, ἀπ Ὀϊ ατίοη απ 
ταὶ ἔδοϊς, φαϊπαπι Ἰοοπαρὶ ἱβὶ ἔα- 
ετϊηῖ, 4υὶ ἱπίθογ {επδίοτος ἐξάεθαπε. 
Απ ροζία5 τ, 168 Γδοηεϊδάεβ ἵδοαπι 
ἀυχοτγαῖ, ααὶ ἴῃ νἱοϊηΐα αἰ ουδὶ, ἱπ ἔο- 
το, οοηΐεάοστγαπε ἰπίθγὶ πὰ, 4108 ΡοΪ6- 
ΤΩΔΓΟΠῸΒ 1 δοπιϊδάςβ παης ἴΌτγρετα εἴ 
Τπιεηΐϊᾶπι φοπηρτεῃεηάοτγε Ἰυδεῖν 

8. 21. ἐν σῇ Καδμείᾳ. Ψυϊκαϊαπὶ οἱ 
ἐν τῇ Καδμείᾳ τεξὶς ἐπηιεηάανὶς Γεοποὶ, 
Ααλοὶ υτϑε ὀχοεάυηϊ, ροβαυδπι 1- 
τηθηΐδηι ἴῃ ἅτος οδρίαπι τςηοτὶ δυάϊ- 
ψεγδαηῖ. 

᾿Αϑήνας. ΑτβΙάες ἴῃ Ῥαηδίμεπ, Ρ. 
300. εἀ. ὕβης. ἀδὲν εἶδος. εὐεργεσίας 
ἀσέλιπον δεξάμενοι μὲν τὴν φυγὴν καὶ τὴν 
πρᾶξιν αὐτοῖς συνϑέντες, καὶ προδείξαγ)ες 
ὥσπερ δρᾶμα παρ᾿ αὐτοῖς, ἀτέλειαν δὲ 
καὶ τυολίσειαν καὶ πάντων μετισίαν δόν- 
σις. 
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σκῶντες ᾿Ανδροκλέδα τε καὶ ᾿Ισμηνίω, μάλιςα τετρακά- 
82 σίδι. Ὡς δὲ ταῦτ᾽ ἐπέπρακτο, “πολέμαρχον μὲν ἀντὶ 

Ἰσμηνίε ἄλλον εἴλοντο' ὁ δὲ Λεοντιάδης εὐθὺς ἐς Λακε- 

δαίμονα ἐπορεύετο. εὗρε δὲ ἐκξ τὸς μὲν ἐφόρες κοὴ τὸ 
τλῆϑος τῆς πόλεως χαλεπῶς ἔχοντας τῷ Φοιξίδα, ὅτι οὐ 

τροςαχϑέντω ὑπὸ τῆς πόλεως ταῦτα ἐπεπράχρι" ὁ μέν- 

τοι ᾿Αγησίλαος ἔλεγεν, ὅτι, εἰ μὲν βλαδερὼ τῇ Λακεδαί-. 

μον! τεπραχῶὼς εἴη, δίκαιος εἴη διμιδάγαν" εἰ δ᾽ ἀγαϑὰ, 

ἀρχρῶϊον εἶναι νόμιμον, ἐξᾶναι τὼ τοιαῦτα αὐτοογεδιάξειν, 

αὐτὸ ὧν τῶτ᾽, ἔφη, τοροσήκει σκοπέϊν, πότερον ἀγαϑὰ, ἢ 

88 κακά ἐς! τὼ πεπραγμένα. ἜἜπειτω μέντοι ὁ Λεοιιάδης, 

ἐλϑὼν ἐς τὲς ἐκκλήτες, ἔλεγε τοιώδε" "Ανδρες Λακέδαι- 

μόνιοι, ὡς μὲν πολεμικῶς ὑμῖν εἶχον οἱ Θηξαῖοι, τορὶν τὰ 
νῦν πεπραγμένω γενξοϑα!ι, κοὶ ὑμέις ἐλέγετε" ἑωρᾶτε γὰρ 
2.κ ΄ -“ Ν ε ΄ ΄ ͵ Ν 

ἀεὶ τότες τοὺς μὲν ὑμετέροις δυσμενέσι φιλίως ἔχοντας, 

τετρακόσιοι; Ὀϊοάογιϑ ἱ. 6. ἰετοεη- 
ἴο5 πηοάο εἀϊε ἐσιφανεσάσυς, αἰιο5 τὰΓ- 
Ῥᾶτη αἰΐατα ἱβπο  οταπα Τεσυΐϊατη ἔὰ- 
πε (υὐρίσαϊαν Μουαβ. 

8,32. ἄλλον εἵλονϊο. Αὐοξἰᾶ5 18 Γαϊξ, 
Υἱάς ἱπῆτα 4. 2. Νοπιὶίηδι εἰ ΡΙ- 
ἰδτοῆυβ Αρεῇ!]. 23, Ῥεϊορ. ᾿' 

ἔχοντας. Μαῖρο ϑ8ι, 1.. ἔχον, 
αὐτοσχεδιάζειν, ϑ'πε τηληάκιϊ8 εχ 

τοπιροτα εἰ ἴοοο ἄροτα. Ρ] αἰατομ πὶ 
ΑξΕΠΙ, ὁ. 23. τὰ γὰρ συμφίροντα τῇ 
Λακιδαίΐίμονι καλῶς ἔχειν αὐτοματίζι- 
σϑα,, κἄν μηδὰς κιλεύσῃ, Ἰάεπιὶ ἴῃ 
Ῥγαοερεῖθ τε ρα Ὁ] σεθ χεγοπάξο Ρ. 221. 
Ὰ Ἀείῆκε τὰ σοιαῦτα δὲιν αὐτοματί- 

μων. 

αὐτὸ ὧν τἴφ᾽, Μαῖς Α, ), Βι. σαῆ, 

αὐτός, 
5, 11, ἐκκαλησύρ, [τὸ τεδὶς τηᾶγρῸ 

Ι,, εἰ Βίερῃ, ρὸ νυϊραῖο ἐγκλητὺς, 
ἷ, ς, ἰῃ σοποίοποπι, ἐς τὴν ἐκκλησίαν, 
Οαα], ἀτ ουϊατα σὸς τηλ]ς ογηϊῆι, 

δυσμενίσι φιλικῶς. [τὰ πηᾶτρο 1., δι, 
Ἀδίαυι Ἐἀά, φιλίω,, ᾳυοά τα πιοῆ τὸ- 
τερίε Μογὰ δκπὶ οὉ ταιτίοησπι, αὐοά 
φίλιος τ τα τὸ Βοῆϊ, φιλικὸς κὰ ἀπ|ὶ!- 
αἰτίαν Γυΐοίρίεπδθ κογεπάδίαυς ἰάο. 
πεὺς, πάσοσυσ ἅγηΐου ς ̓γβίεγδα ἴογ- 
γάτη, αἷτ, κεπίεπι φιλίαν ἀϊοὶ, Ῥᾶολ. 
ἔλτὴ, ποῦ ΠΟΙ επὺ, Οδὶ φιλικὸς πὸπ 

Βαθοαὶ Ἰοοὰπὶ : οδείογαπι αἰταπιαὰς 
δἀνεγθὶα τη φιλίως εἴ φιλικῶς Δηποιδῆξ 
ῬοΙΠσ τι ἰἰϊ. 62. Ἀδδὲς νἱξ ἀοδϊυ5 
Ὧδεο οπιηΐα. δ ετυπὶ τοροηάςο, ἢπιὶ- 
Ἰἰτογ ἀϊοὶ γῆν πολεροίαν, Δ ἱ τατδα 
Ἰερὶ πολερίως ἔχειν πρός τινα, ἴξὰ σολε- 
μικῶς, Ιάδπι ἰρίτυγ Παῖὰο ἀς αἰβὲ- 
τοητῖα ρὨτγαίδοβ φιλικῶς ἔχειν εἰ φιλίως 
ἔχοιν. ἴα φιλικῶς χρῆσϑαί φινι εἴ Με- 
τηογὰ δ, ἵν, 3.12. ϑεὰ ᾿Ἰρίαπι φιλικῶς 
δαυϊάςπι οὐπὶ δυσμενίσι (ἈΠ ΠῸΠ 
Ρυΐϊο. Νυΐρίαπι επὶπὶ ἃ Χεπορῃοηῖς 
αἰοίταγ δυσμενὴς Πρ] οἰ ΤΕΥ ῥτὸ ἰπἰ πιὶ- 
οὐ, αἱ ἢ. 1, ὑμεσέροις δυσμ. Ἰοὺ ἃ- 
ἢὰ8 εξ ἱπ Ογτορ. νἱϊὶ, 3. 5. αὶ ἔοτ- 
ταῦ φαϊ δυΐάαπι ἢ πλ}} 18. αἷς νὶ ἀςδὶ- 
ατ, Πῶς ἄν σοῖς μὲν εὔνοις κάλλιφα 
ἰδεῖν «οιοῖφο φὴν ἐξίλασιν, τοῖς δὲ δυσμι- 
νίσι φοδιρώτατα. ϑεὰ οἰἰαπὶ ποὺ ἰπ 
Ἰοοο Ῥτορτιεἰαϊεπι ποιϊοπὶβ ἐεγναῖδπὶ 
εὔϊεεηι αθΐττηο, ϑαίρίοοΥ ἰρίταγ, Ἰερεη- 
ἄπ οὐ σοῖς μὲν νυ Φ νώ να δυσμε- 
νῶς ἔχοντας, ποῖς δὲ ὑμισίροις ἐχιϑροῖς 
ἥλυς ὄντας, [τἃ Μειοῖν. {ϊϊ, 5. 2. 
υσμινῶς αὐτοῖς ἔχυσιν, 
[τοῖς μὲν ὑμετέροις δυσμενίσι φιλικῶς 

ἔχοντας εἴς, Ηδπο ᾿οξιίοπεπι ἴοτνο : 
Τὰ σοηϊεδϊαπάο ἸοηρίαΒ ρτορυ 8 68. 
Οἱ ὁμέσεροι δυσμενεῖς οἱ Πτλ ἃ ἃπαῖο- 
κὶδ ἀείεηάππηίυν οἐ Οτοοὶ οἵ 1λϊ, Ογ. 
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τοῖς δὲ ὑμετέροις φίλοις ἐχϑρὸς ὄντας. οὐκ ἐπὶ μὲν τὸν 
ἐν Πειρομέϊ δῆμον, πολεμιώτατον ὄντα ὑμῖν, οὐκ ἠθέλησαν 

συςρατεύειν ; Φωκεῦσι δὲ ὅτι ὑμᾶς εὐμενξίς ὄντας ἑώρων, 

ἐπεσράτευον ; ἀδλὰ μὴν κα, πρὸς ᾿λυνϑίες εἰδότες ὑμᾶς 34 
πόλεμον ἐκφέροντας, ξυμμαχίαν ἐποιῶντο. καὶ ὑμέϊς γε 
τότε μὲν ἀεὶ τηροσέξχετε τὸν νᾶν, τοότε ἀκέσεοϑέ βιαζομέ- 
νες αὐτὰς τὴν Βοιωτίαν ὑφ᾽ αὑτόϊς εἶναι" νῦν δ᾽, ἐπὰ τάδε 
πέπρακται, ἐδὲν ὑμᾶς δεῖ Θηξαίες φοξέϊοϑ αι ἀλλ᾽ ἀρ- 
“πέσει ὑμῖν μικρὼ σκυτάλη, ὥςε ἐκέϊϑεν ττάντα ὑπηρετέϊ- 
ὅϑαι, ὅσων ἂν δέησϑε, ἐὰν, ὥσπερ ἡμέϊς ὑμῶν, ὅτω καὶ 

ὑμές ἡμῶν ἐπιμελῆαϑε. ᾿Ακέσασι ταῦτα τοῖς Λακεδαι- 3: 

μονίοις ἔδοξε, τήν τε ἀκρόπολιν, ὥσπερ κατειληπῆο, φυ- 
λάξειν, ἡ ̓σμηνίω κρίσιν ποιῆσαι. ἐκ δὲ τότε πέμπεσι 

δικατὰς, Λακεδαιμονίων μὲν"τρέϊς, ἀπὸ δὲ τῶν συμμά- 

χῶν ἕνω ἀφ᾽ ἑκάφης καὶ μικρᾶς καὶ μεγάλης πόλεως. 
ἐπὰ ἢ ξυνεκάϑιζον πρὸς δικαςήριον, τότε δὴ κατηγορεῖτο τῷ 

“ : ν᾿ 

τορϑοάϊθε αυΐάδπι ἰοοὰβ ἤθη ῥἷδης 
αἱπὺ8 εἴ, πεαὰς αἰΐϊαπὶ Οτθοὶ 

ὈΤΙρζοτὶβ πη ΠᾶΌ6ο. ϑεά υἱ 1 δε ηὶ 
Ὀεης ἀϊουπι, ἐπυ άὶ νοβγὶ, ἐπίφιῖ νε- 
“πεῖ, ἂς Θτθοα αυοαὰς ἴ84118 ρἴδηε ἰη- 
ἄσυπεὶ τ απιϊνογα πὶ παῖαγατη. Ρ]ὰ- 
τὰ 8185 ἀϊοθπγαβ δὰ Οἷς. Θ. “Γαίο. ἱ. 
41. τεχίατῃ ἃ οὐ Βεηιϊεΐαπα ἀδίδη- 
{ατὶ. ρὲ ποῖεσ, ἃ]1οὸ 'π ἸΙοοο, συνονύ- 
μῶως Ὠαθεὶ δυσμενὴς εἰ ἀντίπαλος. Αἀ 
ἴαα. Ραῖο, ἢ Χ, [οὐ ρῆθᾶεε ὑμῖν εὐμενεῖς, 
εὐηάετη Ῥοία δ Φωκέας. ΝαΠπςο ἀᾶ- 
᾿εἶναβ ἠοταϊηῖβ ἀὰρ] οἱ τοϊδιίοης Ῥεπς 
Ροῆτυβ εῆ. Ε΄. 4. Ἡροίδως.ἢ 

ὑμᾶς εὐμενεῖς, Ἀδξξε, Ραϊο, τηᾶτρὸ 
Τεοποῖαν. ὑμον εὐμενεῖς. Ἰηνϊάϊαπι ἴδ- 
οἰεδαιῖ ρτγορεπῆο Ῥῃοοθηἤατγη 'π ρᾶτγ- 
{ε9 [,οοαςοπιοηϊογατη, ταὶ πηδ πὶ νὰ- 
ΤΟ δὰϊ ΠΌ]Π]ᾶτα Ὀεπονοϊεπεῖα Γδοεάξ- 
᾿τηοηϊοταση ἴῃ ῬΠοσεηΥῈ8. 

8,.34. ἀκόσεσϑε, πῆ, ἀκόσεσθαι. 
(αῆαὶ. ἀκύσαισϑε. 

ἐκξίϑεν. Α. 1. Βτ. Οδῆ, ἐκείνους. 
᾿Θυοαῇ τεοϊρίατατ, Μοτὰ5 Γογ θεπάπ πα 
εΠξ αἷς ὑπηρετεῖν. Ἠξεοερίδε ἰἀπηθη ἃ 

᾿ 16 Ἰεδι οἶδ ἰεπίατη ποῖα ἀροτγαϊς. Ἔχξι- 
ϑὲεν ποθὴ Ροϊεῆ δὰ 1 οδἀξοτηοηθπὶ τα- 
ἔεττὶ : τη !]ο τηὶπυβ δὰ ΤΉ θα5, [5ἷ- 

ἴᾺΓ νεῦθῖ5 ἰγαηροῦτβ ἰερὸ : μικρὰ 
σκυτάλη ἐκέϊϑεν, ὥξε πάντα ὑ τεῖ- 
σϑαι. Ὧε ἐογίαϊα ποῆ μᾶῦεο ἀΐςετε, 
αυοά ποη ἢϊ ρεγνυϊραῖαπι. 

8... 35. χρίσιν «οιῆσαι, ῬΙα ΑΥΟὮ 5 
Ῥεῖορ. 5. ᾿Ισρηνίας συναρπασϑεὶς καὶ 
κορισϑεὲὶις ἐὲς Λακεδαίμονα μετ᾽ οὐ πολὺν 
χρόνον ἀνηρέϑη. Χεοπορδοη νἱάειατ 1ὰ- 
ἀϊοίαπι ἰπ ἱρῆβ ΤῊ Ι5 οοπβίταετε, εἰ 
ἠαάϊοεβ ἴτεβ [δοεάθφοσηοηϊ ροβαης νἱ- 
ἀετὶ ἔα δ 1}}1 {τε8 Παιπιοῆδ, 408 
Ῥῃοεθιάξ Γαδ ἰϊαογαπε ϑραγίαπὶ, 8ὰ- 
ὅϊοτε Ῥ) αἱαγοῦο. ϑὉ ἔρεοὶς Ἰυάϊοι! 
τυπχογαπὶ Πδττηοατγαπι ἰαΐογα ἕοσία 
νοϊαεγαης, Ιάἄετη ἀς Οεηΐο ϑοογαῖὶᾳ 
Ρᾶξ.. 276. «ὃν ᾿Ισμηνίαν οὐ σοῦ βελείφον 

νάσῳ συχόντα εὐθὺς ἀπὸ τῆς δίκης 
περὶ αὐτῷ γενομένης. 

συμμάχων. Μᾶτρο Γιεοποῖαν. συμ-. 
μαχίδων. 

ξυνεκάϑιζον πρὸς δικαφήριον. Μᾶῖρο 
1. εἰ 8ι. ξυνικαϑίξετο φὸ δικας. αυοά 
πὶ ῥγοθανογῖβ, ΤῸ) 1ος Μοτὰβ αἰΐαπι 
ἐπγεπἀδιοπθπ, ξυνεκάϑιζον ({]}. οἱ 
Λακεδαιμόνιδι) «ὃ δικαφήριον '. ε. οοηῇ- 
ἄετα ᾿υθεῦδηπς Ἰυάϊοσεβ : αὐᾶπὶ ΤῊΪΠΪ 
αὐϊάεπι ποῖ ἀρργοῦανῖτ. ϑ τη} } 5 1ο- 
οὐ οἵ ἰηΐτα Υἱῖ, 1. 28. δ᾽ ἐὲς σὸ συν- 
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᾿Ισμηνίου, καὶ ὡς βαρξαρίζοι, καὶ ὡς ξένος τῷ Πέρση ἐπ᾽ 
ὀδενὴ ἀγαθῷ τῆς Ἑλλάδος γεγενημένος εἰη, κοὶ ὡς τῶν 

παρὰ βασιλέως χρημάτων μετειληφὼς εἴη, κρὴ ὅτι τῆς ἐν 
δ. ς 

. τῇ Ἑλλάδι τωρωχής πάσης ἐκεῖνός τε καὶ ᾿Ανδροκλειδας 
86 αἰτιώτατοι εἶεν. Ὁ δὲ ἀπελογετο μὲν τορὸς ττώντω ταῦ- 

ταὶ οὐ μέντοι ἔπειϑέ γε τὸ μὴ οὐ μεγαλοπρώγμων τε κα 
κακοπράγμων εἶναι. καὶ ἐκέϊνος μὲν κατεψηφίαϑη, καὶ 
ἀποϑνήσκει" οἱ δὲ περὶ Λεοντιάδην εἶχόν τε τὴν πόλιν, κοὴ 
τὸς Λακεδαεμονίοις ἔτι τυλέω ὑπηρέτεν, ἢ προσετάξετο 

8) αὑτόῖς. Τὅτων δὴ πεπραγμένων, οἱ Λακεδαιμόνιοι πολὺ 

ἔτι δὴ προϑυμότερον τὴν ἐς τὴν [Ολυνθον ςρατιὰν ξυναπέ- 
φξελλον. καὶ ἐκπέμπεσι Τελευτίαν μὲν ὡρμοςὴν, τὴν δὲ 
ἐς τὸς μυρίες ξύνταξιν αὐτοί τε [ἅπαντες] ξυνεξέπεμπον, 

ΐ ᾿ ᾿ 
ἐκ ι διέν Ἰνεσῖ ἃ .- » Ὑ “ὰ . 

» , 

ἡ Ἄρει 

Ἴ { 

" 
«κι 

ἕδριον ἤϑιλε καϑίζειν, ἀς αὰο νἱάς 
Ψαϊοκεη. δὰ Ἡετοάοίζαπ Ρ. 65:1. Ιρὶ- 
ἴὰγ ἢ. 1. (αἸτοπι ἀγιϊουϊὰβ. ἱπίςετεη 8 
ε. 

βαρξαρίξοι. Τιὰ (οτθεπάτπι ρυϊανὶ᾿ 
ΟὟ εαυρητία ῥτὸ νυϊραίο βαρξαρίζει. 
ϑεηίυ5 εἴ,Δ ουπὶ Ὀατθδτὶβ, Ρεγῇβ, ἴἃ- 
ΟΣ 

8. 36, σάντα φαῦφα. Α, ἥ, Βι. Οεᾶ. 

οτηϊταης πάντα, 
γε σὸ μή. π᾿ Α, ). Βι, Οεῇ, εἴ: 

οὐ μίνσοι ἔπειϑε γέ σε καὶ κακοπράγμων 
“τὸ μὴ οὐ μιγαλοπράγμων εἶναι. 

μιγαλοπράγμων, Θυὶΐ τηδρηδ ἔδοὶ- 
ποτὰ ἐεηιδί ἀίαυο δυάεῖ, κακοσράγμων, 
ᾳυἱ οὐπὶ ἱπίοσια πο ἴω, οτίαῆῖδ εὲ 
Ῥαιῖθο. [τ Αρεῆ]αὺβ Ἐραπιποπάδηι 
Ἑυτοίδπι ἐγ  ργοπτὰ οὐπὶ ὀχογοίτα 
ἱητυΐϊτυβ αἰχὶς ἔεσίατ : ὦ σοῦ μεγαλό- 
πράγμονος, ῬΙαίατοῃ, Αρμεῆ]. ο, 32. 
Οαἰοταπι 1λοςάξοτηοηΐοβ Ῥμοο ἀλη 
τυ ληδ αυἱάοπη, ἀγοοπὶ Οδάτηραπι 
Ὡἰ Ὠΐϊο ἰἀπλφη ταϊ πη του ἔς, ἀπποίᾶ- 
νἱι Πίιοάογιβ 1, ο6, Μουϊδίασπι οςπίαπι 
τ 5. ἀγαοπτηάγαχῃ αἷς ΡΙαγο 9 
ἰπ Ῥοϊορίάα, υδί 1γίαποηάςσπι οὐπὶ 
ἀυοῦυς σοἰεκίβ Ῥμοθίάς Γυσπίτα- 
ταῖι (υἱὲ κἀάϊε, ΟἸμίογαπι σχία πὶ 
ΒΗ ϊονίαπι ρόστο πᾶτγανὶς ῬΙαςατομ 
Ῥεῖορ, 6. Ηἰς ἱκίτυν Αἰποοΐβ σοι- 
τηογηεδυκ οἱ ἃὉ οριίμηο αυοαὰς Πο- 
πογπεὶς ἰαἤάϊαν. ρει πν ἄτοϊς ᾿δοῦ- 
εἰκάς., ἤρατε. οἷατὰ. ἱπηνπ 9, αυἱ 
Δηατοοιάσμ (οαπι οοοίάογαπις, 0- 

ἰπάδ δἰἰαπὶ Ἰιδοράφοτηοηϊὶ, {τ τὶ τς 
ἢ5, Αἰπεηϊεηΐεβ δάϊκοτο νοϊοθδηΐξ, εχ: 
ΤῸ [65 αἱ οἰϊσεγοης υτῦς ἴαμδ, 

δ. 37. φραφιάν. Ἰδοποῖαν, δπδη» 
ἀδθδὶ φρατείαν. 

[τὴν δ᾽ ἐς σὸς μυρίους ξύνταξιν---ἸΝ ΟΣ 
τηδὶς Θο παρ, ροΐξ ξύνηαξιν οοπηπλαίο 
ἱπιογραηρῖς, ἀεἰῃ Ἰερὶς ἅσανφας αἱ ξύν- 
φαξις τ ἀεζονὶρέϊο τοὶ τυ τ, ααοὶ πὰ- 
τῆοτο αυᾶτησας οἰνὶταῖςπὶ ταϊτίοτο νεὶ- 
ἴεπὶ, Ψεγο πος οἱ υἤιαῖς, Ἐπ ᾿τα ἴὰ- 
Ροτίὰ5 δ. 20. οἵαὶ ξύνταγμα, δὶ ἀϊΐ- 
(δητο ἃ Μοῖο, Ε΄ 4. "οί πω. 

αὐτοί σε [ὥπαντε,]. ἘἈφέϊς νοσοπὶ 
ἅπανσες αἱ τηφηἀοίαπι εἰ οὐϊοϊοπάδτα 
ἱποῖϊαδε Μογὰβ. Ὦς Τεϊςυῖα Ὠἱοάο- 
τῸ8. ἰἰθ, ααδὲ ἔργα ροίαϊ, Γαδ) αηρὶς 
Θο : οἱ δὲ νη Ἀρέμμακαι δύναμιν ἀρ. 

Ὃν στ μενοι καφίφησαν φρατηγὸν 
4 ἈΦ λων ὗσος δ᾽ ἣν ἀδελφὸς 
᾿Αγησιλάου «οὔ βασιλίως, ϑαυμαζόμενορ 
δὲ ἰα᾽ ἀριτῇ παρὰ σοῖς πολίσαιρ" ἀνα- 
ζιύξας ὃν μετὰ δυνάρξεως ἐκ ΤΙ ελοαιοννή. 
σου καὶ καταντήσας πλησίον τῶν Ὄλυν- 
ϑίων, «΄αρίλαβε σὺς Εὐδαμίδῳ φρα- 
οἸκάρος μὰ καί ἢ φυνμμνι σὸ μὲν 
σρῶσον σὴν σῶν ᾿Ολυνθίων χώραν ἐδήωσε, 
αὶ συναγαγὼν πλῆϑορς λείας ἱμέρισε σοῖς 
σρασιώσαις, τῶν δὲ ᾿Ολυνϑίων μετὰ σῶν 
συμμάχων «ανδημὸ σαραταξάνσων συν- 
ἥψι ἊΣ ἡν' καὶ φὸ μεμα ὥσον ἰσοῤῥόπσω 
σοῦ κινδύνον γινομίνου, διεχωρίσϑησαν, 
μιτὰ δὲ ταῦσα γινομένης μάχης ἰσχυ- 
ξἄεγ αὐσός τι ὁ Τιλιυτίας ἔπεσιν λαμ» 



ΠΊΛΒΕΒ Ν. ΟΘΑΡ. 11. δόρ 

αὶ ἐς τὰς συμμαχίδας πόλεις σκυτάλας διέπεμπον, κε- 

λεύοντες ἀκολεϑεῖν Τελευτίᾳ κατὰ τὸ δόγμα τῶν συμ- 

μάχων. κρὴ δ τε ἄλλοι τοροϑύμως τῷ Τελευτίῳ ὑπηρέ- 

τον, (κρὴ γὰρ οὐκ ἀχάριςος ἐδόκει εἶναι τοῖς ὑπεργξσί τι 

᾿ς αὐτῷ) καὶ ἡ τῶν Θηδαίων δὲ πόλις, ἅτε κοὶ ᾿Αγησιλάς 

᾿ ὄντος ἀδελφξ, προϑύμως ξυνέπεμπε καὶ ὁπλίτας κοὴ 

ἱππέας. Ὁ δὲ σπεύδων μὲν οὐ μάλα ἐπορεύετο, ἐπιμε- 38 

λόμενος δὲ τῷ τε μὴ ἀδικῶν τὸς Φίλες πορεύεαϑαι, καὶ τῶ 
ὡς τλέφην δύναμιν ἀϑροίζειν. προέπεμπε δὲ καὶ τρὸς 
᾿Αμύνταν, καὶ ἠξίου αὐτὸν καὶ ξένες μιοϑϑάνγαι, καὶ τοῖς 
λησίον βασιλεῦσι χρήματα δὲδόναι!, ὡς συμμάχες εἶναι, 
εἴπερ βόλοιτο τὴν ἀρχὴν ἀναλαξᾶν. ἔπεμπε δὲ καὶ τυρὸς 
Δέρδαν, τὸν ̓Ελιμίας ἄρχοντα, διδάσκων, ὅτι οἱ Ὀλύν- 
ϑιοι κατεξρωμμένοι τὴν μείζω δύνωμιν Μακεδονίας εἶεν, 
καὶ οὐκ ἀνήσεσι τὴν ἐλώήω, εἰ μή τις αὐτὸς τσαύσοι τῆς 

ὕδρεως. Ταῦτα δὲ ποιῶν, μάλα πολλὴν ἔχων φρατιὼν 8ρ 
ἀφίκετο ἐς τὴν ἑαυτῶν συμμαχίδα. ἐπεὶ δι ἦλϑεν ἐς τὴν 

Πποτίδαιαν, ἐκέϊϑεν ξυνταξώμενος ἐπορεύετο ἐς τὴν πολε- 
7 Ν Ἁ Ν Ζ 2 ᾿» ΄΄ ΕΑ 

μίαν. καὶ τυρὸς μὲν τὴν πόλιν ἰὼν, ὅτε κατέκᾳεν, ὅτ᾽ 

«ρῶς ἀγωνισάμενος καὶ τῶν Λακέδαιμο- 
νίων ἀνηρίϑησαν πλείους τῶν χιλίων καὶ 

ὄνσος. Μαῖρο [δοηοὶ. εἰ 51, ὄνσος 

8. 28. ἐπιμελόμενος, Οδῆδ)], ἐσπιμε- 
γος. ἘἈεέϊε, ρμυῖο, 

᾿Αμύνταν. Ἰίοοτγαϊεβ ἴῃ Αὐτοί ἀδτηο 
Ῥ.244. ἡε]ηϑεὶς γὰρ ὑπὸ τῶν βαρδάρων 
φὼν προσοικόντων μάχῃ καὶ πάσης Μακε- 
δονίας ἀσοφξερηϑὲις σὸ μὲν πρῶσον ἐκλι- 
πᾶν τὴν χώραν διενοήθη καὶ τὸ σῶμα 

ύζειν. ἀκέσας δέ τινος ἐπ᾿αινῶντος τὸ 
πρὸς Διονύσιον ῥηϑὲν καὶ μεταγνὺς, ὥσπερ 
ἐχξίνος χωρίον μικρὸν καταλαβὼν καὶ βοή- 
ϑειᾶν ΚΥΝῚ μεταπεμψάμενος ἐντὸς σρι- 

᾿ μηνῶν ἅπασαν κατέσχε Μακεδονίαν, 
φὸν δ᾽ ἐπίλοιπον χρόνον βασιλεύων γήρᾳ 
σὸν βίον ἐτελεύτησεν. Ἰάδτα ἴῃ Ραπεργ- 
τῖοο 6. 35. ἐχριοῦγαι 1 δοεάξε πιο 5 
ζοοϊείδιεπη οὐτὰ Απηγτῖδ ἰηἰταπι. 

᾿Ἑλιμίας. ἴα τοπρῆ ρτὸ νυ]ραῖο 

᾿Ελεμίας. Ἰηΐτᾶ νἱ. δ. εἢ ᾿Ελυμίαςς 
ἴεὰ ΠΠ]ὰπὶ Ἰοσαπιὶ πιᾶὶς οοτηρᾶγαν!ς 
Μογιβ. [|| δηΐπι ΕἸγτηΐα εἴ ἰπ Αε- 
οδάϊα ἱπίογ Οτοπογηθηῦπ εἰ Μδητϊίπες- 
8: ἢία. Μαρεάοπίοδ ἴδτῆδη εἰ Ἐϊν- 
τηδθᾶ εἰ ΕἸ᾿τηϊα ΔρΡρΕἸἸδιοΓ ἃ Γοτὶ ριοσί- 
Ὅμ5, 4008 ἰδυάαν!ς ΡαΑΪπηοτῖι5 ἴῃ ΟΥξε- 
οἷα Απιϊφαᾶ Ρ. τ65. εἴ τ68, Οξείεσυπα 
ἀς Θεγάδ δυρατίαπι νόγυπῃ ἕαϊς [.846ε- 
ἀφηοηίοσαπη, τεβδηῖς ὙΠΕοΟρΡοσρο 
ἀρυὰ ΑἸΠοπεουτῃ χ. ρΡ.436. Οἱ Πεγάαϑ 
8ΔῸ ΟἸγπ ἢ 8 οαρίυβ ἔα {Ὁ παγγαῖιγ, 

παύσοι. [τὰ Τοτὶ ρῇ Ρτοὸ νυ]ραῖο παύ- 
σει. ἴπ Α. 7. Βε. (δῆ. εἢ σαύσαισο. 

8. 30. ἀφίκετο ἐς τὴν ἑαυτῶν συμμα- 
χίδα. φο πο ἴδῃα εὔξ ρυῖο, Ἑοτγίς 
ἔαϊε ἑαυσῷ. 

ξυνταξάμενος, (οπ)αηχὶς [Ὁ] ἤσυπι 
εχεγοϊταπι ουτα Τοοϊοτατ εἰ Ευάδπιὶ- 
ἀφ, αἱ ρυΐο, σορ]]8, 

οὔτε κατίκαεν. Μαᾶῖξο 1βοποὶ, ὅτ᾽ 
ἔκαιεν, ἶ Ἢ 
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ἔκοηηε 7: "“ ΄ ͵΄ὔ ᾽ δὰ ΕΝ 9 Ψ 

ῆε, νομίζων, εἴ τι ποιήσειε τότων, ἐμποδὼν ἂν αὐτῷ 
3 ε τον . 

πάντα γίγνεαγαι ᾽α προσιόντι χρὴ ἀπιόντι" ὁπότε δὲ ἄνω- 
, :Ν ΡΨ 7 7 ᾽ ΝΠ ἢ ͵7 ΕἾΤ Ν 

χωροίη ἀπὸ τῆς πόλεως, τότε ὀρϑῶς ἔχειν, κόγηοντω τὼ 

40 δένδρω ἐμποδὼν καταδάλλειν, εἴ τις ὅπιαλεν ἐπίοι. Ὡς 
δὲ ἀπεῖχεν ἀπὸ τῆς πόλεως ἐδὲ δέκα ςάδιω, ἔθετο τὼ 

ὅπλα, εὐώνυμον μὲν αὑτὸς ἔχων, (ὅτω γὰρ ξυνέξαινεν αὐὖ- 
"»" Ν Ν 7] »7 2 .) ς ῳ» «ς ᾿ 

τῷ κατὰ τὰς πύλας ἰέναι, ἡ ἐξήεσαν οἱ πολέμιοι) ἡ δὲ 

ἄλλη φάλαγξ τῶν συμμώχων ἀπετέτωκτο τρὸς τὸ δεξιόν. 
ἀκ νιν ͵΄ ἌΝ ιν ͵7 Ἢ ΣῊΝ 

καὶ τῶν ἱππέων δὲ τὰς μὲν Λάκωνας καὶ τὸς Θηδαίες, "κα 

ὅσοι τῶν Μακεδόνων παρῆσαν, ἐπὶ τῷ δεξιῷ ἐτάξατο" 
Ν Ὶ ΓΝ. ας, ΄ δ Ὗ Ἂς, ᾽ ͵ ε ΄ « 

τπαρῶ δὲ αὐτῷ εἰχε Δέρθαν τε κφὶ τὸς ἐκείνῃ ἱππέας, ὡς 

ἐς τετρακοσίας, διά τε τὸ ἄγαν αι τᾶτο τὸ ἱππικὸν, κρὴ 

41 διὼ τὸ ϑερωπεύειν Σ Δέρδαν, ὡς ἡδόμενος παρείη. Ἐπεὶ 
Ἁ Υ ξ ΄ 3 7 ΕῚ ͵ τ ἦν 

δὲ καὶ οἱ πολέμιοι ἐλθόντες ἀντιπαρετάξαντο ὑπὸ. τῷ 
7 - ΒΨ ΔΜ; “ ᾽ ͵ ἯἩἢ 

τείχει, συσπειρακπέντες αὐτῶν οἱ ἱππέϊς ἐμδάλλεσι κατὼ 
Ἁ 7 νὴ δ . 7 7 Ν 

τὸς Λάκωνας καὶ Βοιωτὸς. κὶ ἸΠολυχωρμὸν τε, τὸν Λώκε- 

δαιμόνιον ἵππαρχον, καταδάλλεσιν ἀπὸ τὰ Ἱππξ, κοὶ 
“ Ν ΄ ΝΣ 5 σ΄ Ν 

κείμενον ταολλὼ κατέτρωσαν, καὶ ὥγλες ἀπέκτειναν" καὶ 
΄ ΄ “ἥ »" » ͵΄ ἘΣ 7 

τέλος τρέπονται ἐπὶ τῷ δεξιῳ κέρατι τὸ ἱππικόν. Φευ- 
͵ ὦ ἡ κ ΄ “ἍΜ ἌΡ Ὸς ΠᾺΡ ; 

γόντων ἢ τῶν ἱππέων, ἐνέκλινε γα τὸ ἐχόμενον πεζὸν αὐτῶν" 
“ιἂν΄«Ξ΄4, Ν 3 7 « ον ἈΝ 7] » Ἀ 

ΚΦΙ λον ὧν ἐκινδύνευσεν ἡ Πηϑῆναι τὸ φρατευμῶ, εἰ μὴ 
Γ΄, ε “ς 

Δέρδας, ἔχων τὸ ἑαυτῷ ἱππικὸν, εὐθὺς πρὸς τὰς αύλως 
»“» "Ἢ ᾽ ε 

τῶν Ὀλυνϑίων ἤλασεν' ἐπηει δὲ καὶ ὁ Τελευτίας σὺν 

42 τοῖς τσερὶ αὖτ ὃν ἐν τάξει. 'Ως δὲ ταῦτα ἤδϑοντο οἱ ᾿Ολύν- 

9ιοι ἱππᾶς, δείσαντες, μὴ ἀποκλειοθλέϊεν τῶν τυλῶν, 

ἐμαοδών, τὰ ΓΟ ΡΠ ρτὸ νυϊραίο ἐμε- 
σύλιων, αυοά Τοϊσοῦπι εἴ, [[{ὰ Ταρτὰ 
ἡ, δ, 5: ὑδένα ἄλλον πόλεμον ἐμποδὼν 
σφίσιν εἰνᾶι, 

“ροσόντ. Μαρο Ἰδοποῖαν, σροῖ- 
Ἵ 

ἐών, Δ. ὕαπι, Βιγ!, Οαβαὶ, ἐπήοι. 
ὅ, 40. ἀσιτίτακτε. Μᾶρο 1, δοη- 

εἷαν, ἀσιγάνησι. βςη[υν οἵξ : ἃ ροτίὰ 

τοπιοιίοῦ δ δι ἀοῖδ5 Τοοΐογυ ΠῚ, 
ἄγασθαι, ἴτὰ ἐπιοηάανὶς Βίορῃδη. 

ψυ]ρατα πὶ ἄγεσθαι, Ἀρρτοραπῖς Μότο, 
δ,.4τι συσαειραϑίντις, ἴ)ς εαυϊτϊδὰ 

εὐἰαπὶ Αηδθαί, 1, 8, 21. ἀλλὰ συνεσαίδι- 
ξαμίνην ἔχων τὴν τῶν σὺν ἱαντῷ ἱξακοσί- 
ὧν ἱπσαίων γχάξιν, αὐϊ κἈ]}}οὺ8. ἰηΐοῦ» 
ΡΓῸΒ 1ιαγοδεν ὥσι ἦ εἶμ! γγέν ἀμ ίομ 
«ε ἰωΐ μα ΙΝ σεπὴ οἤεναιιν, 
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ἀνωςρέψνανες ἀνεχώρεν πολλῇ σπεδῆ. ἔνϑα δὴ ὁ Δέρδας 
τυαρελαύνοντως πωμπόλλες ἱππέας αὐτῶν ἀπέκτεινεν. 
ἀπεχώρησαν δὲ καὶ οἱ ττεζοὶ τῶν ᾿Ολυνϑίων ἐς τὴν τπτόλιν᾽ 
οὐ μέντοι πολλοὶ αὐτῶν ἀπέϑανον, ἅτε ἐγγὺς τῷ τείχες 
ὄντες. ᾿Ἐπεὶ δὲ τρόπαιόν τε ἐξάϑη, τὸ ἡ νίκη αὕτη τῷ 43 

Τελευτίω ἐγεγένητο, ἀπιὼν δὴ ἔκοπῆε τὰ δένδρα. κοὴ τῶτο 

μὲν δὴ φρατευσώμενος τὸ ϑέρος, διῆκε τὸ τὸ Μακεδονικὸν 
φράτευμω, καὶ τὸ τὰ Δέρδα" δατος μέντοι καὶ οἱ 
᾿Ολύνθιοι, κατωϑέοντες ἐς τὰς τῶν Λακεδαιμονίων συμ»- 
μωχίδως πόλεις, ἐλεηλάτεν, κα ἄνδρας ἀπεκτίννυον, 

ἘΕΦ.. Τ. 

ΑΜΑ δὲ τῷ ἦρι ὑποφιαινομένῳ οἱ μὲν Ὀλύνθιοι ἱππεῖς, ΟἹ. ο9. ἢ. 

ὄντες ὡς ἑξακόσιοι, καταδεδρωμήκεσαν ἐς τὴν ᾿Απολω- 
7 - ͵ Ν ν ο 2 ͵ὕ ε Ἁ νίαν ἅμα μεσημβρίᾳ, καὶ διεσπαρμένοι ἐλεηλάτεν" ὁ δὲ 
Δέρδως ἐτύγχανε ταύτη τῇ ἡμέρω ἀφιγμένος μετὰ τῶν 
ἱππέων τῶν ἑαυτξ, καὶ ἀριςοποιάμενος ἐν τῇ ᾿Απολλωνίᾳ. 

ὡς δι εἶδε τὴν καταδρομὴν, ἡσυχίαν τε ἦγε, τάς 9᾽ ἵπ- 

πὲς ἐπεσκευασμένους καὶ τοὺς ἀγαξάτας ὡπλισμένες 
ἔχων. ἐπειδὴ δὲ καταφρονητικῶς οἱ ᾿Ολύνθιοι καὶ ἐς τὸ 

7 ἌΝ πος π Ν 7 ΜΝ ͵ Ν 

τυροώςφειον, Κρ ἐς αὐτὰς τὰς πύλας ἡλαυνον, τότε τὸς τε- 

τὠγμένες ἔχων ἐξελαύνει. οἱ δὲ, ὡς εἶδον, ἐς φυγὴν ὧρ- 
μῆσαν. Ὁ δὲ ὡς ἅπαξ ἐτρέψατο, ὥκ ἀνῆκεν ἐνγενήκογ!α 2 

7 ΄ ΩΝ Ν -“ἷἦ Ν “Ἢ 

φάδια διώκων, κοὴ ἀποκτιννὺς, ἕως πρὸς αὐτὸ κατεδίωξε 
τῶν ᾿Ολυνϑίων τὸ τεῖχος. "ἃ ἐλέγετο ὁ Δέρδας ἀποκτᾶναι 

ἐν τότῳ τῷ ἔργῳ τοερὶ ὀγδοήκοντω ἱππέας. καὶ ἀπὸ τέταε 

τειχήρεις τε μῶλλον ἦσαν οἱ πολέμιοι, κοὴ τῆς χώρας 

εἰ δι. 1, σῷ ἦρι. Αππυπὶ ΟἸγπιρ δά 5 σε ἦγε. Ματῖρο [δοποὶϊ. εἶχε, εἰ ἀ6- 
98. τοττϊτὰ Πῖπο Ἔχοτάϊευν οάνγε!!β: ἴποερβ ἐξωπσλισμένες. 
αἴαας ἴῃ ευπάεγῃ Τ᾿ εἰθατίεε γεβ σοηΐγα φότε τοὺς τεταγμένους. Ματῖρο [,6- 
ΟἸγηιῃϊος ρβεῖαβ οοηταϊ ϊοάοταβ, οποὶ. τόσε δὴ ξυντεταγμένονς, Θυοά 
πο ἀϊβίπειϊα βεπιῖμα ε᾽05 ἐχρεάϊτὶ-ὀ ρτοῦα. 
οης, ϑεὰ ἴα ἰἰἰς (οἱει, 
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8 ὀλίγην γὴν παντελῶς εἰργάζοντο. ἹΙροϊόντος δὲ τὰ χρό- 

γε, καὶ τῇ Τελευτίου ἐςρατευμένε πρὸς τὴν τῶν Ὀλυνϑίων 
7 « ἢ ᾿ δι 8. ἃ δ 2 Ε] ΄, -“ 

“πόλιν, ὡς, εἰ τί δὲν ρον ὑπόλοιστον εἰη--οαείργώσ μενον. τοιδ 

πολεμίοις, φ) ϑείροι, ἐξελϑόντες οἱ ᾿Ολύνθιοι ἱππεῖς, ἥσυ- 

χοι ταορευόμενοι, διέξησαν τὸν παρὼ τὴν πόλιν ῥέοντω τσο- 

ταμὸν, κα ἐπορεύοντο ἡσυχῆ πρὸς τὸ τῶν ἐναντίων φράτευ- 

μώ. ὡς δὲ εἶδεν ὁ Τελευτίας, ἀγανακτήσας τῇ τόλμη αὖ- 

τῶν, εὐθὺς Τλημονίδαν, δ τῶν πελταςῶν ἄρχοντω, δρόμῳ 

«φέρεάϑαι ἐς αὐτὸς ἐκέλευσεν. Οἱ δὲ Ὀλύνθιοι, ὡς εἶδον 

τπροϑέοντας τοὺς πελταςὰς, ἀναςρέψαντες ἀπεχώρεν 
“σι ρρταω ςτὸ Ν ͵ 7 Ν 7 ε Ν ΄ 

ἥσυχοι, κοὶ διέδρησαν πάλιν τὸν ποτωμόν. οἱ δὲ ἠκολό- 

εν μάλα ϑρασέως, καὶ ὡς ᾧΦεύγουσι διώξαντες ἐπιδιέ. 
δαινον. ἔνθα, δὴ οἱ ̓ Ολύνθιοι ἱππέϊς, ἡνίκω ἔτι εὐχείρωτοι χαῖρ 

»5΄θ "5 4 «ε ͵ὕ ᾽ ΄ ΕΙ 

αὐτοῖς ἐδόκεν εἶναι οἱ διωξεξηκότες, ἀναςρέψναντες ἔμ- 

δάλλεσιν αὐτόϊς, καὶ αὐτόν τε ὠπέκτειναν τὸν Τλημονίδαν, εὴ μ 
"“ ἈΞ ε ε « 

ασ καὶ τῶν ἄλλων Ὡλείδες ἢ ἑκατόν. Ὃ δὲ Τελευτίας ὡς 

εἶδε τὸ γιγνόμενον, ὀργιαϑ ὲς, ἀνωλαξὼν τὼ ὅπλα, ἦγε 
μὲν ταχὺ τὸς ὁπλίτας, διώκειν δὲ ἐκέλευε καὶ τὸς σελ- 

Ν, Ν Ν ε ΄ Ν Ἄς » ΄ Ν ΤΥ - 

ταξὰς, καὶ τὸς ἱππέως, Καὶ μὴ ἀνιένα!. πολλοὶ μὲν οὖν 

δὴ καὶ ἄλλοι, τῇ καίιρᾷ ἐγγυτέρω τῷ τείχεος δὲώξαντες, 

κακῶς ἀπεχώρησαν" καὶ ἐκέϊνοι δὲ ἐπεὰὶ ἀπὸ τῶν πύργων 

ἐδάλλοντο, ἀποχωρεϊν τε ἠναγκάζοντο τεϑορυξημένως, κρὴ 

«--»- 

8. 3. ὑσόλοισον εἴη. ϑ:Ἔρδηὰ8 εἀϊ- 
αἷς ὑσόλοισον εἴτε ἀργασμίνον, Οοπίγα 
Μοτυ8 ἰπίεγεδαι ἢ ἃπὶς εἰργασμίνον, 

ἐπορεύοντο, Α,, 1. Βτ, Οὐ, ἐνεσορεύ- 
φντο ἡσυχῇ, ΑἸτεγάπι Ποο ἡσυχῇ ποίοϊο 
8π Τυρεγῆσυπι ἢέ, σὰπὶ ἀπίεα ἰδ πὶ 
ἀϊκετίς αυξϊον ἥσυχοι πορευόμενοι, 

6. 4. διώξαντες, Ματρο ἱδοποϊανὶϊ 
διώξεντιι, ἘἈρξὶς, ρυῖο, 

6, 4. ἀν ἵναιν ἂι, δ. Βι, Οκῆ, ἡέναι, 

Οοιτοχίς Βεοάου. 
καὶ ΔὉ μα ἀϊδίηρκουϊ ἀείη- 

ἀς καὶ ν ςἀ οαυϊάσπι ἱβποτον, 
αυοίπαπι ἱπιε!}! κἱ νος ἄλλνς οἱ ἐκά- 
νους, Δ (δηιεητία πα απἰγοτγία πὴ ἀϊξὶα 
εῆ ἀς [5 ἀυοσίθυϑ, αἱ πἰπλὶν Ρίορο 

δοσδάσηξ υὐδίυ πλ πλῦτοβ σὰπὶ σορὶ 5 
σοῦ καιρῦ ἰγγυτίρω, 1, δ. αυδτῃ Ρᾶγ 

εγαῖ, ρτορίυϑ, Βιοάδουβ ρυπταϑ ἰδσὰ- 
πη οὐΐξ ραϊανὶε ἃς ἤϑοο νεῦρα, αἴ- 
ας φᾶπιὶ ἰπιογροϊανὶε ἰηίοτιο σύρα δὰ 
προσωτίρω, ρΡρτΟΌδηϊς Ιοοποίανίο ς 
ϑιορμαηυβ πιαϊοθαὶ πλεῖον, 56 ἃ Ὠ0}}8 
οοττοδιίοης ορὰβ ον, [τὰ οἵξ μείζων φῇ 
καιρῷ γαφὴρ ἴῃ Χοπορθοη. ϑγτηρ, ἰΐ, 
10. ἡυδο τηδίον νοηίςγ, [ἢ Απδρθαΐ, 
ἷν, 4. 24. προσωτέρω σῷ καρ στροὶ ἐγαιν 

ἰ, ον ἠαο Ἰοηρίαβ ρτορτοαὶ, Ηἰο ἱρι ταν 
καιρῇ ἰγγνσίρω οἱξ Ἰυῆῖο ργορίυ8, Ο, 
Ζευης δά ᾿ἰργωμ ἀ ὰ Εηυοθτὶ νἱ 
4: Καρρδη οἰ ρῇη, οὔ ἰῃ νυϊϑϑια 
οἰοηάοῦαϊ, 



λα 
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τηροφυλάπεσγαι τὰ βέλη. ᾽ν τότῳ δὴ οἱ ᾿Ολύνθιοι 6 

ἐπεξελαύνεσι μὲν τὲς ἱππεῖς, ἐδοήθεν δὲ ̓  οἱ πελτάς αὐ" 

τέλος δὲ κοὴ οἱ ὁπλῖται ἐπεξέϑεον, καὶ τεταραγμένη τῇ 
φάλαγ!! τροσπίπηεσι. καὶ ὁ μὲν Τελευτίας ἐνταῦϑῳ 
μωχόμενος ἀποϑνήσκει. τότε δὲ γενομένα, εὐϑὺς καὶ οἱ 

ἀμφ᾽ αὐτὸν ἐνέκλινων' καὶ ϑδὲς ἔτι ἵσατο, ἀδλὼ σπάντες 

ἔφευγον, οἱ μὲν ἐπὶ Σπαρτωλξ, οἱ δὲ ἐπὶ ᾿Ακάνθε, οἱ δὲ 

ἐς ᾿Απολλωνίαν, οἱ τολέϊφοι δὲ ἐς Ποτίδωιαν. ὡς δ ἄλλη 
ὥλλος ἔφευγον, ὅτω κὰ οἱ ττολέμιοι, ἄλλη ἄλλος διώκοντες, 

πωμπληϑές ἀπέκτειναν ἀνθρώπες, κα ὅ τι τερ ὄφε λος 

ἦν τότε τῷ ςρατεύματος. 
Ἔκ μέντοι γε τῶν τοιότων πωϑῶν [ὡς] ἐγώ ᾧημι ἀν-7 

ϑρώπες ταωιδεύεοϑ αι, μώλιςω μεὲν,----ὃδ' οἰκέτας χρὴ 
κολάζειν ὀργῇ" (πολλάκις γὰρ καὶ δεσπόται ὀργιζόμενοι 
μέζω κακὼ ἔπωϑον, ἢ ἐποίησαν) ἀτὰρ ἀντιπάλοις τὸ 

μετ᾽ ὀργῆς, ἀλλὰ μὴ γνώμη προσφέρεαϑαι, ὅλον ἁμάρτη- 
μώ. ἡ μὲν γὰρ ὀργὴ ἀπρονόητον, ἡ δὲ γνώμη σκοπεῖ ἐδὲν 
ἤτον, μῆ τι πάϑη, ἢ ὅπως βλάψη τι τὰς πολεμίως. 

Τόςς δὲ οὖν Λακεδαιμονίοις, ἐπεὶ ἤκεσαν τὸ τορἄγμω, 8 
βελευομένοις ἐδόκει, οὐ φαύλην τοεμτῆξον δύνωμιν εἶναι, 
ὅπως τό τε Φρόνημα τῶν νενικηκότων κατασζξεοθάη, αὶ μὴ 

μάτην τὰ πεποιημένῳ γένοιτο, ὅτω δὲ γνόντες, ἡγεμόνα 

8. 6. μὲν σὸς ἱσ σεῖς, Νιαπι. νὰ]- 
ξϑῖθ γεέϊο νάϊ Κορρεη, αυὶ ἀπιοα- 
Ἰαπὰ τὸς ἀοϊεηάμην σεπίεδαι; ἐαὰΐ- 
ἄἀδγη τη Δ]16πὶ σοῖς ἱππεῦσι. 

σεταραγρένῃ, 11. νυϊξαίατα σέτα- 
φαγμένοι σοιτεχὶς Ετ. Ῥοτίι8, [δοποὶϊ. 
εἰ δίορῃ. δίᾳας ἰἴὰ εὐϊάϊε ΟΕ]. 

Σπαρτωλβ, Α. ἀξ Βι. Οεῆ, Σπαρ- 

πώλῃ. Οὐοττεχὶὶ Βγοάξοιβ. 
ἄλλος διώκοντες, Ματρο [.- 

ἄλλοσε οποὶϊ. ᾿ ᾿ 
σύφι σοῦ «ρατεύματος. Μυϊξαίατα 

τῇ τοιίάσῳ φρατεύματος τὰ ἐπηθη- 
ἀανῖξ, αὐϊ Ἰοφαεπάϊ ξογπιαϊαπι ἤπια! 
ορεϊσης ἱἰΠαβτανὶι, Ἡοταβογμαϊ δά 

. ᾿κιοίδη, ἴοτῃ, ἱ, Ρ.171. Οφίοημηι μι 

αυδπὶ 1200. Γι ασοάςουποηΐοβ οσοϊος 
[18π, αἷν ιοάοτιβ. 

8, 7. [ὡς] ἐγώ, Ἐτ, Ῥοτίιι επηδη- 
ἀδθαὶ, ἰγαη!ροῆίο ὡς, ἰϊὰ : ρμάλιφα μὲν 
ὡς, Ιτὰ ετίατα Τκοποῖαν. [ἢ πιδιρὶπα 
Ιβοηοὶ. εἴ : ὡς μάλιφα μὲν ὧν οὐδ᾽ οἷ- 

κέτας. Καρρξὴ ἰερεῖ Ἰυδεῖ : ὡς ἐγώ 
φημι, ἀνϑ, ᾿ ς πῶς ΤΑΣ οὐ χρὴ μά- 
λιφὰ μὲν, ὡς οὐδ᾽ οἰκέτας χρὴ κολάζειν 
ὀργῇ. ΜΙΠῚ ἴῃ Πϊ8 σοπδιθυ, αὐ 'π 
νυ] ραία, ἀπ ρ! ςει μὲν ροξ μάλιςα. 

ὅλον ἁμάρτημα. Ἐετηοίῃ. οοηίτα 
Θιερῃαπυτῃ Ρ. 1110, ὅτι πλάσμα ὅλον 
ἡ διαϑήκη. 

8. 8, βελενομένοις. ᾽ητ, ΟΑ4], βυ- 
λομένοις. 

τ 
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μὲν ̓ Αγησίπολιν τὸν βασιλέα ἐκπέμπεσι, μετ᾽ αὐτξ δὲ, 

ὥσπερ ᾿Αγησιλάου ἐς τὴν ̓ Ασίαν, τριάκοντω Σπαρτιατῶν. 

ο Πολλὰ δὲ αὐτῷ καὶ τῶν περιοίκων ἐθελονταὶ κωλοὶ κὠγω- 

ϑοὸ ἠκολζϑεν, καὶ ξένοι τῶν τροφίμων καλε μένων, κοὴ 

νόθοι τῶν Σπαρτιατῶν, μάλα, εὐοιδόϊς. τε καὶ τῶν ἐν τῇ 

πόλει κωλῶν οὐκ ἄπειροι. ξυνεςρατεύοντο δὲ καὶ ἐκ τῶν 

συμμαχίϑων τύδλεξων ἐθελονταὶ, κοὺὴ Θεπωλῶν γε ἱππέϊς, 

γνωοϑῆναι τῷ ᾿Αγησιπόλιδι βουλόμενοι" καὶ ᾿Αμύντας 

δὲ, καὶ Δέρδας ἔτι τιροϑυμότερον, ἣ πρόσθεν. ᾿Αγησί- 

πολις μὲν δὴ, ταῦτω πρώξων, ἐπορεύετο ἐπὶ τὴν ᾿Ολυν- 

9 ον. 

το ἯἩ δὲ τῶν Φλιασίων πόλις, ἐπαινεϑᾶσα μὲν ὑπὸ τοῦ 

᾿Αγησιπόλιδος, ὅτι ττολλὼ καὶ τωχέως αὐτῷ χρήματω ἐς 

τὴν φρατιὰν ἔδοσαν, νομίζεσα δι, ἔξω ὄντος ᾿Αγησιπόλι- 

δὸς, οὐκ ἂν ἐξελϑεϊν ἐπ᾽ αὐτὼς ᾿Αγησίλαον, ἐδ ἂν γεν
έ- 

εϑαι, ὥςε ἅμα ἀμφοτέρους τὲς βασιλέας ἔξω Σπάρτης 

εἶναι, ϑρασέως δδὲν ἕ δικαίων ἐποίεν τοὺς κατεληλυϑύσιν. 

ὥσπερ ᾿Αγησιλάον, ἴιἃ τοξῖς (οτῖ- σῶν πολιτῶν παῖδας ὡς ἄν καὶ τὰ ἴδια 

Ῥοπάσπι οοηΐαϊς [κοποὶ. ῥτὸ ᾿Α γησι- 

Ὁς σορῇιῖο τρίπτα νἱτογὰπι 

νἱάς ἴωαρτγὰ δὰ {{|. 4.2. θὲ ἐχρεάϊεὶ- 

ὁης πᾶς ἱοάοτυβ αν, 22. Ταῦ ΟἸγπι- 

ΡΟ αἀΐβ 99. ἃΠ0 4. τηλικαύτης δ᾽ «εὐη- 

μιρίας γινομίνης τοῖς ᾿ολυνϑέοις οἱ μὴν 

Λακεδαιμόνιοι, βουλόμενοι διορϑώσασϑαι 

σὸ γιγονὸς ᾿ἰλάπηωμα δυνάμεις ἁδροτίρας 

ἐκπέμπειν σαρισκιυάζοντο. οἱ δὲ ᾽Ολύν- 

9.οἱ, νομίζοντες μείζοσι δυνάμισιν ἥξειν 

σὺ; Σπαρτιάτας καὶ τὸν σόλεμον ἴσισϑαι 

φολὺν χρόνον, σίτου σι σαρασκιυὰς ἀξιο- 

λόγν; ἱποιζντο καὶ παρὰ τῶν συμμάχων 

φρατιώτας σϑροσιλαμζξάνοντο. Λακιδα!- 

μόνιοι μὶν, φρατηγὸν προχειρισάμενοι "Α- 

“γησίπολιν τὸν βασιλέα καὶ δύναμιν ἱκανὴν 

“αραδόντες, ἐψηφίσαντο πρὸς ᾿Ολυνθίους 

8. 9. ξίνοι τῶν τρφίμων, Θυὶ ῇηιϊ, 

Ταἰεγργοίοῦ ποηάαπῃ αἀἰίηξις εἰ ἀσ- 

εὐταῖς ἀοσυσίυηι, ϑδυηῖ ἱρίτων, αὶ 

Ἱαοοηίςο νοολθυϊο μόϑακες ἂυἱ μόϑω- 

νεξ Ἀρρεϊ!αθαηζαγ, ῬΒγ Ατοθ δ ἀρυά 

Διδπεηυσι νὶ, ρ. 271. οἱ μόϑακε, σύν- 

φρο τῶν Δακιδαιμονίων' ἵκαφτος γὰρ 

ἰκσποιῶσιν, οἱ μὲν ἵνα, οἱ δὲ δύο, «'νὶς δὲ 

πλείους ποιῶνται συναρόφας αὑτῶν, ἐϊσὴν 

ὅν οἱ μόϑακις ἰλεύϑεροι μὲν, οὐ μὴν Λα- 

κιδαιμόνιοι, μεσίχουσι δὲ «ἧς τῦ' 

πάσης. τύπτων ἵνα φασὶ γινίσϑαι καὶ 

Δύσανδρον πολίσην γινόμενον δὲ ἀνδραγα- 

ϑίαν. (ἄςπι Ηε γοὨ 8, αἷς, νοοδτῖ 

μόϑωνας, Μὶάειυγ τΆτηθη ἀρυὰ Αἰῃ6- 

ηἰδηΐοϑ τα ὶβ [αὐ Πξ νογηᾶ ἀἰϊξὶυ8 μό- 

ϑὼν: δῖπο ρτὸ ρεϊαϊαπεὶ Ατιϊοῖβ (οτὶ- 

Ριοτίδυβ οἕ. ΟἹ, Αὐδδορῃδηςβ ΡΙ αὶ 

γε, λγο. ἴἄσπι Ἑαυΐτ, νο, 635. 

69η. Ἠϊΐης ὁμιλία μοϑωνικὴ εχ Ιοῃς 

τὰ ἀρυὰ Ρ᾽αιατοῖαπι ἐπ Ῥοίίοὶς τ, 
ἵν Ρ. 341. οἀ, Βτγδηὶ, 

τῶν ἵν τῇ πόλοι καλῶν. Ὀϊ(οὶρ πα 

Ἱασοηῖοα αὖ αἱ οχ ηίοα ΔἸ ϊατὶΒ Ἰοοὶα 

οἰαταπι εἴ. 
ταῦτα πράσἼων. ΛΡΡᾶγδΠΒ [8 ΟΧΡΘ. 

ἀϊιίοπεπι ἱπιογργοίαταν Μοτυϑ. 

8. το, φρατιάν. Ἰικοποῖαν, οπιθῃ- 

ἄαῦθδι σράτείαν, 
Σπάρτης εἶναι, ἹΜαϊῖπι ἠέναι, ; 

κα]ιληλυϑόσι, Νεοδιαπίαγ ς στα 

ταιταιὶ» Ταρτᾶ Υ, 2, 8. 9. 10» 
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οἱ μὲν γὰρ δὴ φυγάδες ἠξίων, τὰ ἀμφίλογα ἐν ἴσῳ δικα- 

φηρίῳ κρίνεοϑια)" οἱ δὲ ἠνάγκαζον ἐν αὐτῇ τῇ πόλει διαδι- 

κάξεοϑια!. λεγόντων δὲ τῶν κατεληλυϑότων, τα τίς αὕτη 
δίκη εἴη, ὅπ αὐτοὶ οἱ ἀδικᾶντες δικώζοιεν; ὀδένες ἥκεον. 

Ἔκ τέτε μέντοι ἔρχονται ἐς Λωκεδαάμονω οἱ κατελθόντες, κυ 
κατηγορήσοντες τῆς πόλεως, καὶ ἄλλοι δὲ δ τῶν οἴκοθεν 
ξυνηκολέϑεν, λέγοντες; ὅτι τοολλοὶς κοὴ τῶν «πολιτῶν οὗ 

δοκόεν δίκοιω πάογενν. ἀγανακτήσασα δὲ τἕτοις τῶν 
Φλιασίων ἡ πόλις, ἐζιμίωσε πάντας, ὅσοι, μὴ τεμπέόσης 

τῆς πόλεως, ἦλϑο ἐς Λακεδαίμονα. Οἱ δὲ ᾧμιωθότες 12 
ὥκγϑν ἀπιέναι, μένοντες δὲ ἐδίδασκον, ὡς ὅτοι μὸ εἴησαν 

οἱ βιαζόμενοι ταῦτα, ὅπερ σφᾶς τε ἐξέδαλων, κοὶ Λώκε- 
διωιμονίους ἀπέκλεισαν" ὅτοι δὲ, οἱ πριάμενοί τε τὼ σφέ- 
τερώ, καὶ βιαζόμενοι μὴ ἀποδιδόναι" ὅτοι δὴ καὶ νῦν δια-- 

πεπρωγμένοι εἰσὶ ᾧμιωϑῆναι σφᾶς αὐτὲς, εἰς Λωκεδαῖ- 
μονώ ἐλϑόντας, ὅπως τῷ λοιπξ μηδεὶς τολμῴη ἰέναι, δὴ- 

λώσων τὼ ἐν τῇ πόλει γιγνόμενω. Τῷ δὲ; ὄντι ὑξρίξεν χὰ 
δοκέντων τῶν Φλιασίων, Φρερὰν φαίνεσιν ἐπ᾿ αὐτὼς οἱ 
ἔφοροι. Ἦν δὲ οὐ τῷ ᾿Αγησιλάῳ ἀχϑομένῳ. ταῦτοω" Κοὴ 

γὰρ τῷ μὲν πατρὶ αὐτῷ ᾿Αρχιδάμῳ ξένοι ἦσαν οἱ περὶ 
Ποδάνεμον, --κοὴ τότε τῶν κατεληλυθότων ἡ ἤσαν" ἑαυτῷ τ Ας 

δὲ, οἱ ἀμφὶ Προκλέα, τὸν Ἱπσπονίκε. Ὡς δὲ τῶν Δ». 14 
Δ ΟἸγπΡ, δατηρίων γενομένων οὐκ ἔμεϑλεν, ἀλλ᾽ ἐπορεύετο, πσολλαὴ ΤΣ 

ἤσῳ δικατηρίῳ. Ἀρυά φΦαῦος ἡπάϊ- 
(65, δοσ εξ, ᾿λοράςοτηοηῖο, αυἱὶ ἐχ- 
4165 τεσορογαπΐ, ποῦ οἶνεβ ἴμο5, φαΐ 
εὐεοογαμε ἐχίαϊεβ. δὴ ἀπῖε φυγάδες ο- 
ταϊταης Α. 1. Βγ. σαὶ. 

τίς αὕση δίκη. Οδῇαϊ. εὐἀϊάϊι σὴς αὕ- 
φη ἡ δίκη. , Ἀεξϊε, Ῥαϊο. 

8.12. ὥκνεν, Ιπ ϑίερῃδη. εἴ 1[.ε- 
Οἱ. εξ : οἴκαδε μὲν ὥκνουν. 

ἀπέκλεισαν. ϑαρτα Ο. 2. 8. οὐ δέ. 
χοιντο εἴσω τῶν πυλῶν. ΠΡ Ηδα ΤΟΓᾺ 
Οὔ ΕΓ Πατδὶ ἵν, 4. 15. ῬΑΌΪΟ δηῖοᾶ 
Ολβα]. ἦσαν Βαθεῖ ρχτὸ εἴησαν. 

ὅτοι δή, Αἀ οταίίοποτη τεξῖδπι το- 
αἷς Χεπορῆοῃ ; σφᾶς αὐτὲς εἴξ πος 
ἰρίοβ. 
ΑΝ" τῇ κ σότε. Μαῖρὸ 1. εἰ ϑίερῃ. 
τεξὶς οἵ καὶ τότε, 

Προκλέα. Ἰάεπι νἱἀείατ, αυὶ ἱπῆτα 
νἱ. 5: Πατροκλῆς ὃ Φλ, άσιος αϊοϊτυτ, 

{εὰ ἱπιεῖο ΠΌτῚ υἱῖ. ἰϊογατι Ἰτροκλῆς 
Φλιάσιος ΔΡροΙἸααν, δὶ πτᾶγρο Βιερῃ. 
εἴ Ιξοποϊ, “Πατροκλῆς Παθεηῖι. 

ξ, τ4. οὐκ ἔμελλεν. [τὰ ΤηδΙρῸ 5.6- 
Ῥθδη. εἴ Τεοηοῖαν, ΡτῸ ἔμενον. 

τ. 



γΖκίω.. ,-- 
 .»ἔεε 

15οιτο, ἀλλ᾽ ὅπως τοῖς ἀδικε μένοις βοηϑήσειεν. 

476 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒ ΗΕ ΕΝΙΟ. 
Σ Ὦ 

ταρεσϑέίαι ἀπήντων, κοὼ χρήματα ἐδίδοσαν, ὥςτε μὴ ἐμ- 
δάλλειν. ὁ δὲ ἀπεκρίνατο, ὅτι οὐχ, ἵνω ἀδὶκοίη, ς«ρατεύ- 

Οἱ δὲ τε- 

λευτῶντες ττάντω ἔφασκόν τε ποιήσειν, ἐδέοντό τε μὴ ἐμ.- 

ξάλλειν. ὁ δὲ πάλιν ἔλεγεν, ὡς οὐκ ἂν τοιςεύσειε λό- 

γοις, (κοὴ γὰρ τὸ τορότερον ψ εὐσααϑαι αὐτὰς) ἀλλ ἔργ 

τινὸς τιςοῦ δεὶν ἔφη. ἐρωτώμενος δὲ, κοὶ τί τῶτ' ἂν 
εἴη; πάλιν ἀπεκρίνατο ὅπερ καὶ τρόϑϑεν, ἔφη, πεοιή-: 

σάντες, ἀδὲν ὑφ᾽ ἡμῶν ἠδικήϑητε. τοῦτο δὲ ἦν, τὴν ἀκρό-- 
τόπολιν τωρωδρῃναι. Οὐκ ἐθελόντων δὲ αὐτῶν τοῦτο ποι-- 

ἔν, ἐνέξαλέ τε εἰς τὴν χώραν, κρὴ ταχὺ περιτειχίσας. 

ἐπολιόρκει αὐτός. πολλῶν δὲ λεγόντων Λακεδρεμονίων, 
ὡς ὀλίγων ἕνεκεν ἀνθρώπων πόλει ἀπεχϑϑάώνοιντο πλέον 
πεντωριογιλίων ἀνδρῶν, (καὶ γὰρ δὴ, ὅπως τοῦτ᾽ εὔδη- 
λον εἴη, οἱ Φλιάσιοι ἐν τῷ φανερῷ τᾶς ἔξω ἐξεκκλη- 
σίαζον) ὁ μέντοι ᾿Αγησίλαος πρὸς τῶτο ἀντεμηχαινή- 

τζσατο. Ὁπότε γὰρ ἐξέλϑθοιεν, ἢ διὼ συγγένειαν, ἢ διὼ 

φιλίαν τῶν φυγάδων, ἐδίδασκε ξυσσίτιώ τε αὑτῶν 
κατασκευάζειν, καὶ εἰς τὼ ἐπιτήδειω ἱκανὸν διδόναι, 

8. 15. ἴφασκόν σε, ἷ,. ςἱ 81, ογϊίο- 
τυηῖ σι, 

δ, τό. σε (κα) ἀρ. Ἰποϊυΐαπι καὶ 
οπιίῆε Οπαϊ, εἰ ἀατηπανῖς Τδοποὶ, 

τοολλῶν δὶ λεγόντων. Νοη {(λιἰ8 ἃ- 
Ῥετῖς πε διάε! τε, τὸ8 παᾶγγαῖ Χεπον 
Ῥῆοη, Αρεῆρο! !β ἕανεῦας ΕΠ πε 5, 
εἰ Αροῆίαο ἰμἰπιίουβ ογαῖ, αὐ ἱρίε 
ἽΧοπορθοη ὅ. 26, ἀνσίπολον Ἀρροὶ᾿δΐ. 
Ἐχρεάϊείοπελ πη ἰῃὰ ῬΒΙϊαπιο8 
ἀἰοϊδίμαι τοχζυπὶ πιον δ, Γυΐρ  οοτὶ5 
εχ ΡΊυζαγομο ΑρςΗ͂], 24. αἰσχυνόμενος 
ὧι Φλιασίοις ὀλίγον ἔμπροσθεν 6 φυ- 

τοισολιμηκὼς αὖϑιε σιται 
Θυδαΐίους κακῶς ποιῶν διὰ τὺς τυράννουε. 
Αἰαυς δἷπο Ἰϑιοάοταβ χν, το. μοῖ 
τησγηογαίαπι ὀχροὐίεἰοποῦι ἰπ ΡΒ α.- 
ἤοκβ κἀάδίε: κατὰ τῶψον τὸν χρόνον οἱ 
βασιλδις διιφίρεντο σρὸς ἀλλήλν, ταῖς 
αἰθον, ᾿Αγησίπολις γὰρ ἴφη δδιν ἐμ- 
μένειν τοῖρ ὅρκοις καὶ σ' τὰς κοι 
συνϑήκας μὴ καταὐνλῦσθαι τὺρ ἵλλη- 

νας ἀδοξδιν γὰρ σὴν Σπάρτην οἷ το]ὶ- 
8, Ὁ ΡΝ Ἰοοο γγοου ἈΒῸπα 
υαητ, Ηἰΐης Χοπορῆ. ᾿ ὍΔΡ. 2. 

δ. 21, ἐσοιδὴ δὲ ΡΝ λῶν Κρ 
οἱ πγολίμιο ἱπρισξιύοντο, ᾿Αγησίλαθε 
ἀντξιπε τῇ εἰρήνῃ, ως τὺς διὰ Λακιδαι)- 
μονίους φυγόντας Κορινϑίων καὶ Θηδαίων 
ἠνάγκασε τὰς σόλις οἴκαδε καταδέξα- 
σϑα,, ὕφιρον δ᾽ αὖ καὶ Φλιασίων σὺς 
Λακιδαιμονίους φυγόντας κατήγαγεν, αὖ- 
σὸς «ρατιυσάμινος ἐπὶ Φλιῶντα, 

σοῖς ἴξω, Θυὶ οχίτα υτοοῦι ἔχηῦ, 
Οοποίοηςβ Βα ΟΣ νἱἀδηῖογ ἴῃ δοτον 
Οἷἱ, Ηΐηο ἀϊχίς ἐξεκκλησίαζον, οχίτα 
οουτα (οἴδασι οοποϊοποση πᾶθυο- 
ταῦ; ὧυἱ ἐκχαϑεύδων ἰΐ, 4. 24. ΟΥ 
Ψαϊοκοεηδὶγ δὰ Ἡοτούοι, Ρ. 683. 
8. 17. ἰξίλϑωιν. Μαῖβοὸ 1δοηοίαᾶνν 

γ, 

καὶ εἰς φά, Ἰιδοῦοὶ, Ἰεροῦθαῦ: καὶ 
ὅσον ἐς τά. Ἑτ, Ῥοπὺϑ οἱ 5 Ρ}, καὶ 

ἀργύριον ἐς τά, 



ΤΙΒΕΝ ν. ὍΑΡ, ΠΙ. ἀγ5 
ὁπόσοι γυμνάξεδθαι ἐϑέλοιεν' κὴ ὅπλω δὲ ἐκπορίζειν 
ὥπασι τἕτοις διεκελεύετο, κοὴ μὴ ὀκνεῖν εἰς ταῦτα χρή: 
ματα δανείζεαα!. οἱ δὲ ταῦτω ὑπηρετξντες, ἀπέδειξαν 
πλέως χιλίων ἀνδρῶν, ἄριςιαᾳ μὲν τὰ σώματὰ ἔχόντας, 
εὐτάκτες δὲ, κρὴ εὐοπιλοτάτες" ὥξε τελευτῶντες οἱ Ἄᾶκε- 
δοιμόνιοι ἔλεγον, ὡς τοιότων δέοιντὸ συςῥατιωτῶν. 

Καὶ ᾿Αγησίλαος μὲν δὴ τερὶ ταῦτα ἦν. ὃ δὲ ̓ Αγησί- 19 
πόλις εὐθὺς, ἐκ τῆς Μακεδονίας τυροσιὼν, ἔϑετο πρὸς τὴ 
πόλει τῶν Ὀλυνθίων τὰ ὅπλα. ἐπὲ δὲ ὀδεὶς ἀντεξήξι 
αὐτῶν, ἔφϑειρε τὸν στον" Τορώνην δὲ καὶ προσξαλὼν 
εἷλε κατὰ κράτος. Ἔν δὲ τότοις ὄντὰ κατὰ ϑέρες ἀἄκ-ιο 

᾿ μὴν καῦμα πυριφλεγὲς λαμβάνει αὐτόν" ὡς δὲ ὥρώην 
᾿ς ἕωρωκότα τὸ ἐν ᾿ΑΦύτει τῶ Διονύσῳ ἱερὸν, ἔρως αὐτὸν τότ᾽ 

ἔοψε τῶν τὲ σχιερῶν σκηνημάτων, κοὴ τῶν λαμπρῶν κϑὴ 
ψυχρῶν ὑδάτων. ἐκομίεϑη μὲν οὖν ἐκῶσε ἔτι ζῶν, ὁμιὼξ 

᾿ δηϑσοι---ἰϑίλοιν. Ἠο νεΐδα ροῖξ 
νεϊθυτη διεκελεύετο (ταπίροποτς ἠαδεῖ 
Μοταβ, 4υἱ ἰπ {επιθηκία τοῖα ἰοοὶ 
δῆτ, [ηρτὶπιῖὶβ. ἂς ξηΤὰ νογθογαπι 
υσσίσιά σε αὑτῶν κατασκινάξεν ἀυδὶ- 

ἴαι. Μοάύ5 επΐδξ νἱἀετογ δ Ἰοϊεηὰϊ εὲ 
ΟΟπΟΙ Πα πάϊ ΠὈΪ (οἷος εἰ ἀιηΐοοϑ : 
υογαπιὶ πυπηογατη γηδί γε αὐ δχίμ- 
ἴε5. ἢθὶ οοπιρατατεησ, ορίάθεαι Αρεῆ- 
ἰαὰβ, Ψιάδιαν Ἰβί τοῦ δὸ8 ὁπηπεβ, αὶ 
ἈΠ Οἰτἰο6. ἀὰΐ σορηδιϊοηῖβ οδυΐία δὰ 
Ἔχ Ϊε5. ἐχίεταπί υτὸς, γετπυϊῆξ, εοἵς- 
4016 ἰῃ ἀγπλὶβ ἐχθγοί δ αἴαας ορί 5 
αυοσυπαιε πιοίο Ἰπναῖξ, αὐ πυπηγε- 
Σὰ πὶ ἐχία] τὰ ἀυροταῖ. ΤΠ ρδγα ὲ ἤξθς 
ρατο δἰ [υΠ ξ ποὸη ΤΟ] πὰ ἐχία! δας, 
ἃ εἰ τα Πὰς (αἱ Αρεϊίαιτα, ΝΙ- 

Τηἷβ οὈίσατο πθὸ ἰδηρὶς Χοηορθοη. 
Ῥιοάοτγαβ χν. 19. ἑτέραν δὲ δύναμιν ἐπὶ 
ὥΦλιουντίως ἐκαέμιψανεες καὶ μάχῃ νική- 
'ξάντες ἠνάγκασαν ὑποτώγῆναι τὸς Φλ,- 
ἀνσίως σοῖς Λακεδαιμονίοις, αδἱ Ὁ εθξ- 
ἽϊηΕ, ραϊαθαι οτάϊπετη τετατι α Ὠϊο- 
ἄοτγο Ῥετταγοαΐαπι ἐβε, Μεπιοταὶ ὃ- 
τἰτι Ὠῖο ἐχροάϊεϊοπεπη Πδπὸ οὐπὶ Ο- 
Ἰγηϊπίαοα τὰ Ὁ ΟἸν Πρ. 99. 2. αι τ8- 
ΤῊ Π Ροΐξ ΟἸγῃἰδοατη Αρεῆροϊ!άϊς 
ἐχρεάιἰοηθην ἔλξεα δ 18ὲ νἱἀειωτ ἸΝ εἴ. 

ζει ρῖο 6 Χεπορμοπτῖς ἴοοο ποῆτο, 
Θυφαίοηεμη δῆς δοουγδίϊις {γαξξᾶ.- 
ὈΙ πιὰ ἰηΐτα δὰ (δξξ, 25, 
. 8.18. εὐθύς, Θυοὰ ἴῃ Α. 7. Βιν], 
Οδῆδ). δάἀάϊταπι ἰορίτατ σε Βίερῃδη, 
τηὰσταδαὶ ἰπ γε, Μογὰβ οὔηϊῆς οὔτ 
Ἰμξοηοϊ. Απηίς ποπιθη Αβεῆϊαὶ ραϊο 
δηίςα (δ. ἀτιϊ συ πῇ ἐαήσιαις. 

ἀντεξήει αὐτῶν. Τῇ ϑιερῇ. δὲ [δοη- 
οἷαν. δὐάϊτα Ἰεσαπίυγ δος : τότε τῆς 
᾿Ὀλυνϑίας εἴτι ἦν (Πξοποὶ. δἀάϊε ἀδήω- 
σον) ἐδήουν καὶ εἰς τὰς συμμαχίδας ἰὼν 
αὐτῶν, ἴφϑειρε. 

Τορώνην δὲ καί. Τιροροῖαν, ἐτηεηάα- 
Ὀαϊ : καὶ Τορώνην δέ. 

8. τῷ. [θέρους ἀκμήν. Ῥτθδῖευ Ἰοσα 
Τηυογ αἰ 5 ἴῃ Γπάϊος Ἰαυἀαία σοτηρά- 
τ 5 ἰοούάτῃ [ϊ. το. τῦ ϑέρας καὶ τῷ σίτων 
ἀκμάζοντος, Ἔχ Δα δεμα!ς.} 

τορώην. ΜᾶΙρο [ϑοποὶ]. τυρόσϑεν, 
ῬΙαΐατοπυς ἀξ 1 γίαπαγο παῖτὰϊ ς. 20. 
τυολιορκῶντι, τὴν τῶν ᾿Αφυταίων πόλιν ἶν 
Θράκῃ κατὰ τὸς ὕπνους παραςῆνᾶα, τὸν 
"Αμμωνα, διὸ καὶ τὴν σολιορκίαν ἀφὲὶις 
ὡς τοῦ ϑεοῦ γσος ἐκέλευε σοὺφ 
᾿Αφυταίους "Ἀῥεωνι ϑύειν. Ἑδάδτηῃ {τἃ- 
ἀϊε Ῥαυϊαηίας ἢ. Ρ. 253. Οἷ, εἰἴατ, 
Ὑπαογάϊἀδτῃ ᾿ἴδτο ρτίπηο οἂρ, ὅδ, 
18 



“)8 . ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΒ ΗΠΕΙΕΝΙΟ. 

μέντοι ἑξδομαῖος, ἀφ᾽ οὗ ἔκαμεν, ἔξω τῶ ἱερβ ἐτελεύτησε. 
τυ ΤῊΝ ἐκ ων δ τὰ Ν . ΙΝ ᾿»ὔ 

κοὴὶ ἐκξνος μὲν ἐν μέλιτι τεθεὶς, να κομισγεὶς οἴκωδε, 

ἔτυχε τῆς βασιλικῆς τωφῆς... 
[ » 7 Χ “ 5 ,΄ὔ 5 - ἊΝ Ὑ 

20 ᾿Αγησίλαος δὲ, τῶτο ἀκόσας, ὄχ, ἣ τις ὧν φετο, 

ἐφήσ)η ὡς ἀντιπάλῳ, ἀλλὼ [κοὴ] ἐδάκρυσε, καὶ ἐπόθησε 
Ἀ ͵ κα Ν Ν δ ἢ πὰ 

τὴν συνεσίαν. συσκήνξσι μὲν γὰρ δὴ βασιλεῖς ἐν τῷ αὖ- 

τῷ, ὅτᾶν οἴκοι ὦσιν. ὁ δὲ ᾿Αγησίπολις τῷ. ̓ Αγησιλάῳ 
« δ ὩΣ ᾿ « »"» » ε »“ 

ἱκανὸς μὲν ἦν καὶ ἡδητικῶν, καὶ ϑηρευτικῶν, τα ἱππικῶν, 

κρὴ τυωιδικῶν λόγων μετέχειν", πρὸς δὲ τέτοις κα ὑπηόέί ψ' 

αὐτὸν ἐν τὴ συσκηνίῳ, ὥσπερ εἰκὸς, τρεσζύτερον. Καὴ οἱ 

μὲν Λακεδαιμόνιοι ἀντ᾽ ἐκείνεε ἸΠολυξ,ώδην ὡρμοςὴν ἐπὶ 

τὴν Ὄλυνθον ἐκπέμπεσιν. κα χά 

21 

ΟἸ παρ. 
100. ξ. 

Ὁ δὲ ᾿Αγησίλαος ἤδη μὲν ὑπερέθαλε τὸν χρόνον, ὅσου 

ἐλέγετο ἐν τῷ Φλιῶντι σῖτος εἶναι. τοσῶτον γὰρ ἐγκρά- “ 

τεῳ, γαςρὸς διαφέρει, ὥςε οἱ Φλιάσιοι, τὸν ἥμισυν συμν- 
"» 

ψηφισάμενοι σῖτον τελεῖν, ἢ τορόσγεν, καὶ ποιξντες τοῦτο, 

Ν ᾽ Τ᾿ Α, 7 ΄ ὕ 

τὸν διπλώσιον τοῦ εἰκότος χρόνον πολιορκξμενοι διήρκεσαν. 

52 Καὶ τόλμα δὲ ἀτολμίας ἔσθ᾽ ὅτε τοσϑτον διαφέρει, ὥςε 

Δελφίων τὶς, λωμπρὸς δοκῶν εἶναι, λαῶν μεϑ᾽ ἑαυτξ 
7 3) ᾽ ε ἈΝ Ἁ ΄ Ψ’ Ν 

τριωκοσίους ἄνδρας Φλιασίων, ἱκανὸς μὲν ἦν κωλύειν τὰς 

βουλομένους εἰρήνην ποιξίαται, ἱκανὸς ἢ, οἷς ἠπίςει, εἴρξας 

φυλάξειν, ἠδύνατο δὲ εἰς τε τὰς φυλακὰς ἀναγκάζειν 

“- »- ὄχ. 

ἵν μίλισι, Ἀροπίαυπιὶ δηλοῖ, ααοὰ 
ταοὶ πο μαδοῦαηις, οοτα οἰτουπιαἀο- 

ταηΐ, αἴαυς τα ἀοπιυσα τεϊαϊογαηε, 
τείογοηις Οογηςο Νεροῖς ολρ, 8. 

8. χο. ἀντιπάλῳ, Δ, ), Βιγϊ, Οὐ, 

ἀντισάλωυ, 

[καὶ] ἐδάκρυσι. ΛἈ. 1, Βυγϊ, σαδαὶ, 

οὐ τύηι καὶ εἰ ἀεϊπάς ἐπένθησε, 
. Πολυξιάδην, Βοϊαπι ἄσος ΛΑρεῆ- 
Ῥοϊὰς πὶ τὰ πατῆις Ἰϊοάδοτυ8 
χν, 12. ὕτος δὲ καταντήσας εἷς τὴν τῶν 
᾿Ολυνθίων χώραν καὶ «γαραλαζὼν σοὺς 
«αρουτάρχονται ἵν τῇ τοαριμζολῇ σρα- 

τιώτας» δι πσολίμω τι τὴν ἱἰγχωρίου!. 

οἱ δὲ Ὀλύνθιοι μιγάλην μὲν μάχην ἀδε- 
μίαν κατὰ τοῦτον σὸν ἰνιαυτὸν συνιφή- 

σαντο, ἀκροβολισμοὺς δὶ καὶ βραχείας 

συμπλοκὰς ποιήμενοι διισίλισαν, κατα» 

σιπληγμίνοι σὴν μισὰ φοῦ βασιλίως δύ- 

γαμιν, Μοιοίη ἀοϊηάς ΔΑροῦρο!!ά 8 

Ἂν 23. δά ΟἸγπρ. τοῦ. ἈΠΏΘΠῚ 1. 
ΤῸ τ, 

8. 21. ὅσου. Δ, 3, Βτ, Οὐαὶ], ὅσον. 

Ὁεΐποορθ Οὐ], ἥμισυ συγ Δ, 1. Βτν 
χρόνον, Ομ]. χρόνου. 
δ.,.22. καὶ τόλμα. πὶ, Οαϊξ. τὸ 

φόλμα. 
ΗΒ δέ, Ομῇ, ἰδύναφο δί, 



ΟΜΒΕᾺ ΡΝ. ΟΑΡ, ΠΙ. ς΄ τ 479 λεκγάκο 
ἰέναι, καὶ τέτους ἐ πιφοὺς παρέχε- 

ε3α;. ᾿πολλάκις δὲ, μεϑ᾽ ὧν εἶχε περὶ αὐτὸν, [καὶ] ἐκ- 

ϑέων ἀπέκρουε φύλακας, ἄλλοτ᾽ ἄλλη τοῦ σεριτετείχι- 

σμένε κύκλου. ᾿ἘἘπεὶ μέντοι οἱ ἐπίλεκτοι οὗτοι, πάντω 23 

τρόπον ἐπιζητέντες, οὐχ εὕρισκον σῖτον ἐν τῇ πόλει, ἐκ 

τῶτε δὴ πέμψαντες τωρὸς τὸν ᾿Αγησίλαον ἐδέοντο, σπέ.- 

ἀφ: κά μέντοι εἰς Λακεδικίμονα. ἰξσι" δεδόχκται γὰρ 
ἴσιν ἐῷωσαν, ἐπιτρέπειν τὸς τέλεσι τῶν Λακεδας- 

Ὁ δὲ ὁ ὀῤγι- 34 ; μορίων»; χρήσοιοϑ αι τῇ πόλει, ὃ τι βέλοιντο. 

«ϑὴν, ὅ ὅτ, ἄκυρον αὐτὸν ἐποίεν, πέμψας μὲν. πρὸς τοὺς 
οἴκοι Φίλους διεπράξατο, ἑαυτῷ ἐπιτρωπῆναι τὼ “εὰ 

Φλιοῦντος, ἐσπείσατο δὲ τῇ πρεσδάᾳ. φυλακὴ δὲ ἔτι 

ἰχχυροτέρα ἢ πρότερον ἐφύλωδεν, ἵνω μηδεὶς τῶν ἐκ τῆς 
πόλεως ἐξίη. ὅμως "μώτω ὅγε Δελφίων, καὶ σιγμα- ἫΝ 
τίας τὶς μετ᾽ αὐτοῦ, ὃς ττολλὼ ὑφείλετο ὅπλω τῶν πολι- 

ορκόντων, ἀπέδρασαν γύκτωρ. Ἐπεὶ δὲ ἢ ἧκον ἐκ τῆς Λάς- 25 

κεδαάμονος ἀπαγγέλλοντες, ὅτι Ἷ πόλις ἐπιτρέπει ᾿Αγη- 

σιλάῳ διαγνῶναι τὰ τὰ ἐν Φλιδντι, ὅπως αὐτῷ δοκοίη, ᾿Αγη- 
σίλαος δὴ ὅτως ἔγνω, τεντήκοντα μὲν ἄνδρας τῶν κατε- 

ληλυϑύτων, πεντήκοντω δὲ τῶν οἴκοθεν πρῶτον μὲν ἀνα- 

κρῖναι, ὅντινα ἐν ἐν τῇ πόλει, καὶ ὅντινω ἀποθανεῖν δὲ- 

καον εἴη ἔπειτω ὃ νόμδς ϑέναι, κωϑ᾽ ὃς πολιτεύσοιντο" 

ἕως δὲ ἂν ταῦτα διωαπράξωνται, φυλωκὴν καὶ μιοϑὸν τοῖς 

Φρεροὶς ἐξ μηνῶν κατέλιπε. ταῦτω δὲ ποιήσας, τὸς μὲν 

συμμάχους ἀφῆκε, τὸ δὲ πολιτικὸν οἴκαδὲ ἀπήγαγε. 

καὶ ἰκϑέων. Μοτγὰϑ8 ἱποϊαῆξέ καί. 
τ δ. 23. ἐπίλεκτοι, ϑαηὶ {πσεηῖ, 
᾿αο5 δηΐεα ἀΐχεταὶ τὸς περὶ σὸν Δελφί- 
ὠνώ. Ἑαΐτ ἰρίταγ Τερῃίοῃ ῥτίποερβ 
ἑαξιϊοη 5 σοπίγατγίςο. 

ἐν τῇ πόλει, Α. 1. Βγ. Οαῆαὶ. ἐσὶ τῇ 
“ὅλει. 

τυρισξείαν ἰῶσι. Ἐτ. Ῥοτίαβ ουτηααα 
Γοουϊαβ. δοηοὶ. εἐπηεπάδθδηϊ : τῇ 
τυρισθείᾳ--ἰάσῃ, Ἀρξὶο : βατίπι εηἰπὶ 

͵ 

Γεαυϊταγ ἐσπείσωτο τῇ πρεσβείᾳ. 
8. 24. ἀπέδρασαν. Ηος εἴ : ποδα 

Ἔργα ἀγπηὰ τη τυτα αηΐς σαῆτα Α- 
ΒΕ Π]αἱ ροῆία Γαθεταξῖα ἐεουηχ ἀδίξυϊο- 
ταηῖ δίᾳυς εναίεγαηῖ, 

ξ. 25. ἧκον. Α. 3, Β΄. Οαῆλδι. ἧ- 
σαν. 

ὅντινα. Ῥοξεα δίερῃ. εἰ Γροποῖᾶν. 
δάάυηϊ σε. ἡ 

διαπράξωνται. ΟδΗ͂, διαπράξονται. 
τά 



“80 

ον ΤΊ ΩΝ, 2 ὧν 
βησι καὶ ἐνιαυτῷ. 

ὀχτὼ μησὶ καὶ ἐνικυτῷ. Ὠιοάοπιβ χν. 
το. Τὰ Ὁ ΟἸγπιρ δα ἷβ 99. ΔΠΠΟ 2. πγ6- 
τηοταῖ Ἐχρεαϊεσποπν σοηῖτα ΟἸΥ πίῃ Ϊ- 
ον» εἶᾳφυς δαῖτ Γὰδ] απσῖς αἰϊογαπι ἴῃ 
ῬΒΙϊαπεῖο5 Ταϊοερίατη, δάάδίξαις το- 
πὶ ϑ'ρατίδπογαγα αἰ οἰ ἀϊτι πὶ, Οὐ Πᾶς 
Ἰρίαβ, δάνογίαβ βτϑοσαβ. γθεβ ΟΟηΐΓα 
Ῥαοῖβ σοτητησης ἴοεά5 [υἰοερίαβ ἐχ- 
Ῥεαϊείοηεβ, οὐταζη, Βοάννε!} 
εὐπηημε εουίυ5 Ὁ ΕΠ εϊίης; ροδεῖο- 
τόπὶ ἕαοϊθης Αρεῆρο)ταϊξ ἱπ ΟἸγμτῃϊο5 
ἐχρεαϊτοπεπὶ δἰτογατη Αρρῆϊαὶ σοπίτα 
ῬΒΙαπεῖος. Ταϊοεριᾶπι, ἐὺ ἢ ἄτρυ- 
τηεπῖο, ααοὰ Χοπορἤοι {οξὶ, το. δ Γ- 
ταὶ ῬΒΠ πιο Αροπροϊπ ἐχοιπίεγα Ὁ 
σοηίγα ΟἸγΠ ΠΪΟ5 Ροου 115 ρτοτηΐε αἵ- 
αὺς αἰδοτίτετ Ἰαναῦδ. Αρεἤροϊϊάϊπ ἀὰ- 
τοῦι ὀχροάϊείοποπι ἱρίε Ὠϊοάοταϑ σᾶρ. 
22. ἴῃ ἅπηὰπιὶ 4. ΟἸγτηρίϑαϊς -94. 
οοηζαϊίε, Παα ας Τλοάννο}} ἀρρατγαΐαπι. 
ὍΔ, σοπίτγα ῬΕΪΙυπἰϊο5 κοτεπαὶ, τοῖα- 
1 δὰ ἤπεπὶ δηπὶ Ὠυ}ιι8, αὰ0 Αρεῆ- 
ῬΟΙΐ5 σοπῖτα ΟἸγητΐος. οχὶϊέ, εἰ 16- 
αὐυεηῖς ἀοπταπὶ γεγο ΟἸγπιρί αϊ5 
τοο, Φς Λροπίασπι ὀχ ς οὰπὶ ἐχεῖ- 

οἷτα Ρυίαῖ, ἀἴαας ἰῇ οὐπάϊοης δοη- 
Τα πῆς ἀπηὰπὶ εἴ οδῖο τη ξηἶο5, αάεο- 
Ἂς" Ῥεγγαχὶ δ αἴας δὰ δπηὰπι 2. 

Ἰγαιρίαἀ 8 τοο, ΑβοΠρο! ἀΐβ πιοτίθπι 
᾿ 6 οτα Ὀοάοτο οοηταϊίς πὶ ΟἸγηι- 
Ῥἰδάϊθ τοο, ἀππὰπι:. Ἀςξὶς πῶς νἱτὶ 
ἀοξὶϊ πιοπασγαπε, ἐχροάϊτοηςπὶ ςοῦ- 
{τὰ ῬὨΠῦ Ταϊοερίδαι [ἸΠῸ ἃ Ὠϊο- 
ἄοτοῦ ὅπη, 2, ΟἸγτηρίδά. 90. 
ψέγατη Πϊοάοτοαβ εἰαπὶ Πἰο ΠΊΟΤΟ ΠῚ 
ζαυπι (δουτὰβ εἰξ, αἱ το5 ̓ πνίσο πὶ σοη- 
πιοχᾶβ, [δὰ τεπηροτο ἰΐααο αἰνί[α5, ἰη- 
Ῥυπιῖβ τηΐπουῖβ πιοπιοητὶ, οὐαιίοηο 
φοηϊυηροτεῖ, Ὠἱοἰἀΐατα γεζαγη οστα 
οταῖ, υἱ νἱἀσίατγ, 60 ἱρίο ἰδηηρογον 
σχίυϊες ἀρυά 1οεάσοιοηΐοβ σοπαθθ- 
ἤπεῦν ὧς οἰνίθιι5. (υἷ8, παυγαπίρ 

δῆτο οᾶρ. 2. (δξὲ, 8 [πη4, αὐ Ὠοά- 
ὙγΕ}}, τοδὶς πὶ ἀηπυτηι 2. ΟἸγπρίαά, 
99. σοπίυ! {ΠἔῸῸ νἱάἀοῖατ, Λιικοῆρο! δ, 
υλπηδία δὐΐαϊς Τασδάοπιοηδ ἔα νοη5 
πυπηΐν, οὐ ἰδ νἱάδίανν ἃμοπι!- 

συν ΘΙ πὰ ἀσοσγπεγοίυν σοπιτα 68 ς 
[ἐἀ οὐπὶ ρηπιύτα [ΠΠ᾿ς ἐχίεγας σοηίγα 
ΟἸγπιδίον, οχίυϊος Ακοπιδο εἰ ἔρμο- 
τὴν ῥεηπίεγυπι, οἱ ἀγα οἴδοιγοης 
σοπηίγα ραιτία πὶ ἔπ π, Αἰαυδ οοδεηῃ 
ποπὸ σαί Ὁ ΔΚοΠΙ κυ πὶ οοπίγα ῬΗ]ΐ- 
τπιίου, ποη ἐξαυσηΐο ἀσπιῦπι, υἵ νὸ- 
Ἰοΐε Ἰδοάννο!!, ἀοπηοπίεγας οἰ Πῆπις 

καὶ τὰ μὲν περὶ Φλιδντώ ὅτως αὖ ἐπετετέλεξο ἐν 

ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΘ ἨΕΊΧΕΝΙΟ. 
΄), 

ἜΜΝΑΣ 
- .} 

4 δ" ΟΥ̓Δ 

ρμορββθῆ πν αἱ σορίδτη πδγγδιοποῖα 
ἂς Αρεῆροϊι!ἀϊβ ἐπροάϊτίοης ᾿πιετγαπὶ- 
Ρὶὲ ὀχροάϊτίοης Αροδὶαὶ ἴθ ΡΗΪὰπ- 
τος : ὁ]ὰ5 νεῖοὸ ἴπἰτῖα δὶ ἐπαγτγανὶξ, 
σοπιίπυας Αροῆροϊϊάϊθ ἱπρτε τη πὶ 
τεῖγᾶπι ΟἸγπιίογατα, οὐαΐχαθ ποῦς. 
τοὶ πατγαῖ : Ῥοῖ πᾶπο τρὰϊϊ δὰ Αρὸ- 
ΠΙαυτα εἰ ταβ ῬΕ απτϊοταπι δ(οὶνὶτ. 
Βοὰ ἂς ᾿ρίο εἰἴατὰ ΔΡοροΙ ἀϊβ. ἀππον 

᾿4ὰ0 οομΐτα ΟἸΥπΙΠϊοΝ. εχὶϊτ, Τοταρα- 
Ἴὰ5 τηῖϊῃὶ ἤφοσοῖ. Τοϊθατίδο (ιοοείθε ἐ5 
ἴῃ Ὁ} αἀτιϊπὶ τατίοπξ. Τεϊθατῖδα 
δαΐετη σρράστι. Ὀϊοάοτιβ ἱπ ΟἸγτα- 
Ρἰδά, οο. ἀππαπι "3. ἐχευηἴοπι, [οἰ] - 
σοὶ Τὰν εὐἰαΐοτη, οορταλῖτ. αὶ Αβο- 
᾿ἢρο!β ἢ εοάοπι ἅπηο {ποσεθηῖ, ἴπ- 
᾿ δαπῖδ δηῦο 4. ΟἸγπριδαϊβ οο. ἔδέϊαταὰ 
αοῖτ, Ψεγαπη ποίοϊο ἃπ ἀρραγαϊυβ 
δορίαγαπὶ ἡλαϊογατα, οὐπῖτα ΟἸγῶ- 
τος ἀποεηάδτγαπι, ἴᾶτπὶ ὈΓΟνῚ τ6Π|- 
Ῥότ ῥειῆοὶ ροϊιοης, αυδπὶ. Χοπὸς 
Ῥθοηυ ἰρίε οδρ. 3.. 8. 8. τηοπιοῖϑῖ, 

- Νονὶ ἴάτηεη ἀπηὶ ἱπαϊοϊα πὶ τιοη ἃρ- 
[αἰς Χοπορῆοπ Αροῆρο!ἀϊβ οχρα- 
τἰοηΐὶ, Νέο ἰτογαπι νἱάθο, ααοτηοάο 

ΑΛ ὕροϊϊ, ἢ οοάσπι ἅπηὸ Τεϊθυτῖβα 
ἐπ᾿ Ὁ ο ποτοηᾶὸ ασοοίῆε, ρᾶτᾶτο τηᾶ- 
Ἶοτοβ οορίαβ δὲ ρεσαπὶδβ ἤπιὰ], ἀϊιος- 
τε ὄχὸ ᾿ ΜΜασεάοηϊαπη, ἃ- 
ες τηοῆδξηιαας (εὐ α άδτα ἃπηϊ) νἃ- 

τὸ Τοτοπειηαὰας ἐχρύβπαις ροϊαὰν 
τς πίττα οοαι8 ἰεπηροίζαῖογη : πδπλ 
ἴῃ πιουθατα ᾿ποίαϊς ργορίον δ εῖ8 νὸ- 
Βεπιοηίςι ἀτάογοηι, κατὰ ϑέρως ἀκ- 
μήν. Δὲ οπὶπὶ νετο Ποάννο!] 8 ἐχρο- 
αἰεϊοπὸπι Αρο Προ ἀἰβ ρὲ ἀο8 ἃ ΠΟΚ 
ἀϊβηήθαϊε, πο οἰν]οβ ἴοὰ ΟἹγπιρίοοσ, 
{ἃ παιαγαϊοθ, ποὺ ἀθῶο δυβυτηςφηῖο 
Γαδηΐχαβ, αυοᾶ λ᾽οἀοτιβ πιογίοη ἂν 
βεῆρο! άϊβ πῃ ἀπηὰπὶ ᾿, ΟἸγτγαρίαὶᾳ 
τοῦ, τεία τ, ἱποαηίοπι (Ο ἰσοῖ, Μὲ- 
τὰπι Χοποόρμοη ἤθο τοἀϊτυ τι. Αροῆ- 
Ροϊ ἀϊ5. ἐχ ῥήοις ὀχρδάϊτίοης πλθπλο. 
γανὶτ, ἢςο πονὶ δηηὶ αἰτοτ υἵαας Ἔχρο- 
αἰτουΐθ ἤρθαπι ὉΠΠ πὰ πὰς Ἰῃαϊοί πῇ 
δρροίαίς, Θυδῖς Βαυά (οἷο, ἢ τεξὶϊ» 
Ὁ8 Διροβροϊ ἀϊβ. οχ ροάϊεῖο ἀθηυα ἀϊ- 
οοηάα οἱ ἰῃ ΟἸγπιρίαἀϊ5 τοῦ. ὁ δῃ- 
ῃυτὴ σοηίογτοπα τ, ΑκοΠροὶϊαϊ ἀς- 
πίαᾳυς Τα σοοις ῬοΟΙγ Οὐ 5, οὐ] 8 ἐχ- 

ἰείοπόπα ἰη ἀπηῦπη τ, ΟἸγπιρί μα 
τοῦ, σοηίυ ες Ὀϊοάονι5 χν. 23. ἱπου- 
τον (οἰ οδε ̓  αἴας δοάσπι ἈΠῸ πᾶ» 
ταγαὶ! ς απ Ὀϊοάογα5 ἀἀαΐϊτ, ῬΟΙν ΐα- 
ἀεπὶ ἴῃ τοτίὰ ΟἸγηι μία οορία5) ἂῦ Δ.- 



ἼΔΒΕΒ Ν. ΘΑΡ, ἵν. “81: 

Καὶ ὁ Πολυδιάδης δὲ πωντώπασι κακῶς ἔχοντας 26 
λιμῷ τὸς ̓ Ολυνϑίες, διὰ τὸ μήτε ἐκ τῆς γῆς λαμζξάνειν, 
μήτε κατὰ ϑάλωῆαν εἰσάγεσθαι σῖτον αὑτοῖς, ἠνάγκασε 
πέμψαι εἰς Λωκεδιεμιονα περὶ εἰρήνης. οἱ οἱ δ( ἐλθόντες 
τρέσδεις αὐτοκράτορες, συνθήκας ἐποιήσαντο τὸν αὐτὸν 

μὲν ἐχϑρὺν καὶ φίλο Λακεδαιμονίοις νομίζειν, ἀκολεϑεν 
δὲ, ὅπη ἂν ἡγῶνται; ρα ἀρ ματα εἶναι. κρὴ χεῖρες 

ταύτωις ἐμμενεῖν, ὅτως ἀπῆλϑον οἴκαδε 
᾿Προκεχιωρηκότων δὲ τος Λακεδωιμονίις, ἃ ὥςε Θηδαίως 27᾽ 

μὲν κϑὴ τὸς ἄγλες Βοιωτὸς τσαντώπασιν ἐπ᾽ ἐκείνοις εἶναι, 

Κορινθίους δ ποιξοτάτες Ὑεγενήσγαι; ᾿Αῤγάους δὲ τετα- 

πεινώσθαι, διὰ τὸ μηδὲν ἔτι ὠφελξὶν αὐτὸς τῶν ψονῶν τὴν 
ὑποφορὰν, ᾿Αϑηναίες δὲ ἠρημῶσται, τῶν δὶ αὖ συμμά- 

χων κεκολασμένων, οἱ δυσμενῶς εἶχον αὐτόις" παντώπῳ- 

σιν ἤδη κωλῶς καὶ ἀσφωλῶς ἡ ἀρχὴ ἐδόκει αὐτοῖς κατε- 
σκευώοϑ αι. 

ΚΕΦ, Δ. 

ΠΟΛΛᾺ μὲν οὖν ἄν τις ἔχοι καὶ ἄλλα λέγειν, κοὴ 

ἤροϊϊάς {πὸ αὐ δα τεοερ  ΒῈ - 
ἐὐν γα Ὰ ρυπδητ τῳ ορ σευ μλοῳ Θυᾶτα 
ΟΠ οὐκη δ μϑοὰ ἃἀυδίτατει Ποάννε!] 8, 
πὰπὶ ἴσο βοάθπ ἅππηῸ ἂπ ἔδασεπία 
ἀόπιυπ νεσὸ ὈΕΙ τὰ ἑποτῖς ἃ ῬΟΪΥΌΪΑ- 
ἀς ρεπεξιαπι. Νέεὸ οηΐτὰ ΧΕἝηΟΡΏοη 
τοἀϊτυπα οὐ πος ὨΪΌΕΓΠἃ. πεο πονᾶτῃ 
Ἐχρεάϊοπθπι νοτὶβ Το] πτὶ8 τηθτηο- 
τγανὶς. (ὐβείεσαπι Ὀεϊατα οοηίτα ΘΙγη- 
τηϊοβ ρεϊατῃ οὐπὰ αἴτετο, ἴῃ ῬΗΠαη- 
τἰοβ Γυοερίο, πὲ δείατῃ Ποοτα- 
τ65 ῬαπΕρΎτ οἱ σᾶρὶτε 3 

8. χ6. πολ. φι ὅδινια 8Ὁ δὁ ἴἃ- 
δῖα τείετι Ὠϊοάοταϑ Χν. 23. τὸν σόλε- 
μον ἐνεργῶς ἅμα καὶ σρατηγικῶς διοικῶν, 
ἐποίει τρολλὰ προτερήματα, ἀὲὶ δὲ μᾶλ- 
λον εὐημερῶν καὶ πλείοσι μάχαις νικήσας 

σε τὸς Ὀλυνθίους ἐὶς πολιορκίαν. 
σίλος δὲ καταπληξάμενος τὸς πολερίθς 
προσί ὑποταγῆναι Λακεδαιμονίοις. 
ἔγγρα δὲ σῶν ᾿Ολυνθίων ἐΐς τὴν 
τῶν Σπαρτιατῶν συμμαχίαν, πολλαὶ καὶ 

σῶν ἄλλων πόλεων ἔσπευσαν ἐὶς τὴν τῶν 
Λακεδαιμονίων ἡγεμονίαν καταλεχϑῆναι. 
Ἐχ Πὶς ἰξίταν ἱπιεγργεϊδπάμβ οὶ Ἰοοὺβ 
Ῥεπιο μετ Ταρτὰ αἰ ατὰβ, δὶ εἴ : 
καὶ σὸ τιλευταῖον, ὅπως ἰξάλονεο, ὥσω 
φὸν πόλεμον κατίϑεντο, αὰ υοτῃ Οἱρὶ- 
8ηϊι5 ῬΟΙΥ δῖα 18 πόύηεπ πᾶδεξ. 

φαύταις ἐμμενεῖν. Ὑυἱκαῖαπι ταῦτα 
τηυταδαι Τιεοποῖαν, ἰῃ αυὲ ταύ- 
σαις. Ἀσσεηίατα οἰαπὶ νυ ραῖθε ἐμὲ- 
μένειν τηαϊαν!. 

8. 27. ἡ ἀρχή. ϑιχα κεν ἀς ἤδτα 
Βοτγαπι ἐδτηρογαπι Τϊοάογιβ Χν. 23. 
διὸ καὶ κατὰ τύτως τὸς καιρὸς τυλξιφον 
ἴσχυσαν Λωκεδαιμόνιοι καὶ τῆς “Ἑλλάδος 
πον ονννναν κατὰ γῆν ἅμα καὶ 
κατὰ ϑάλαταν. Θηβαῖοι μὲν γὰρ ὑσ- 
ἥρχον ἔμφρονροι, Κορίνϑιοι δὲ καὶ 
διὰ σὺς πολέμους ὑπῆρχον 

» ᾿Αϑηναῖοι δὲ διὰ τὰφ. σῶν 

ποολεμυμένων κληροχίας ἠδέξαν ἐν σοῖ, 
Ἕλλησιν ἥψινς 



,8). ἜΦΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΘ ΗΕΙΙΈΝΙΟ. 
ἙἙλληνικὼ κοὶ βαρξαρικὼ, ὡς ϑεοὶ ὅτὲ τῶν ἀσεξώντων, 

ὅτε τῶν ἀνόσιω ποιξντων ἀμελξσι" νῦν γεμὴν λέξω τὰ 
προκείμενω. Λακεδαιμόνιοί τε γὰρ, οἱ ὀμόσαντες αὐτονό-- 
μους ἐάσειν τὰς πόλεις, τὴν ἐν Θήδαις. ἀκρόπολιν κατώ- 

οζόντες, ὑπ᾽ αὐτῶν μόνον τῶν ἀδικηθέντων ἐκολάοϑησαν, 

πρῶτον ὀδι, ὑφ᾽ ἑνὸς τῶν πώποτε ἀνθρώπων κρατηϑέντες" 

τὸς τε τῶν πολιτῶν εἰσωγωγόντας εἰς. τὴν ὠκρόπολιν αὖ- 
τὲς, καὶ βεληϑέντας Λωκεδοιεμονίοις τὴν πόλιν δελεύειν, ὥς ε 

᾿ αὐτοὶ τυραννεῖν, τὴν τότων ἀρχὴν ἑπϊὼ μόνον τῶν φυγόντων 
ἥρκεσαν κατώλῦσαι. ὡς δὲ τῶτ᾽ ἐγένετο, διηγήσομαι. 

2. ἮΝν τις Φυλλίδας, ὃς ἐγρωμμάτευε τὸς περὶ ᾿Αρχίαν 
τοολεμάρχοις, καὶ τἄλλα ὑπηρετήκει, ὡς ἐδόκει, ἄριςα. 
τούτῳ δ΄ ἀφιγμένῳ ᾿Αϑήναζέ κατὰ πρᾶξίν τίνω, κοὴ 

τρόαϑεν γνώριμος ὧν Μέλλων, τῶν ᾿Αϑήναζε πεφευγότων 
Θηδαίων, συγγίγνεται, καὶ διωπυϑόμενος μὲν τὴν περὶ 
᾿Αρχίαν τε τὸν πολεμαρχδντω "αὶ τὴν περὶ Φίλιππον τυρων-- 

[ξ. 1, τυρῶσον. ΟΟΥΓ. ἔ, σρόφερον. 
Μοχ νυϊκαΐυτπηι ῥγϑείογο, αὐτοὶ συραν- 
νεῖν, Ἠυυβ Πευέζυτξο, οἰἴατη δοουί- 
ἔἶνο ρτγορίεο, ρίατγα. τἰοὶ Ὄχεπηρία 
Ῥτοίογγεγῃ, ἢ ο(ἴυτῃ εἴτι, ΚΕ, 44, Π οἱ- 

κρατηϑέντες, Τῃ ἱπηρογίαπι οἰ ἀἰκῖο- 
τεπὶ αἰϊεπᾶπι τοάἀδέξὶὶ, ἰηιεγρτγείδίυγ 
Μοπιβ, φυΐα ργο 5 ἔθορο νἱδὲϊ (αετϊης 

πιοηϊΐ, δάροαυς κρατῶσϑαι ἢ. 
1, ποὴ οἵϊεΟ νἱποὶ, 

ὥφι αὐτοὶ τυραννεῖν, Ουτὰ δος νοῖ- 
δὰ ἀά ποπρπδείνυπι ΠῸ}]} ὰπ τείεγαη- 
τοῦ, (τὰ ροιίυ5 δά δοουίαις νυ τη σοὺς, 
Βαυά (οἷο ταὶ τοόϊί8 πριν αὐτὸν 
συραννιεῖν, ΠΟ ὉΓΩΒ ἐπηςηδαὁ 
ας δὰ τὴν. δε τὴ: Βοά οὈἸ τὰ 9. οταῖ 
πηποίαιίοηΐα. ναἰοκοπατία πο δὰ Εἰς- 
τοάοι, Ρ, 4.4.2. φυὴὶ ροίκ τυραννδιν ἰπίοτ- 
Ρυηρογα 10θεῖ δἰ οοιησπηα ροῆ ἀρχὴν 
τοιηονεῖς, ἰταν οἱ ρησοσάμι σύρς τὶ σῶν 
“τολ. ἐσαγαγόνται---καὶ βυληϑίντας--- 
σὴν τόσων ἀφχὴν--τῆρκισαν καταλῦσαι. 
Οὐίοσυτον πὶ νἱγο ἐρτοκίο, 

ᾷ, λ, Φυλλίδα,, ΡΙυιαγοίυκ Ῥεῖορ, 
9.7. Φιλίδας Ἦ δισράξατο τῶν «σιρὶ 
᾿Αξχίαν καὶ Φίλισισον τὸς ὩΣ 
σϑαι σολιμαρχάντων, 1)9 ἀἀγοηία οι 

Αἰπδηδ8. πἰ δ ῬΙαϊΔτομ 5, Γοὰ οἷἶαπκ 
ΔῸ οχία! 5 ΤΉ 85 τα ΠῸ5 Τα ἴδ αἷϊ, 
4υἱ τοπὶ οσήῃοπι οταϊπαγοηῖ, Οβεῖς- 
τα Ρ] υζατο 5, αὶ οορίοἤήῆηις ἢΐ- 
Ποτίαπι ἰη Ῥεϊορίἀὰ εὐ ἀς Οεηΐο 80- 
οτατὶβ πᾶττγαῖ, ἴὰ8., Γαύρίοοτν, ἀυχ δ εχ 
Ῥϑεγὶ δ. Γοτὶριογθυ8 οηγΠοάοτο οὲ 
Απᾶαχὶ, αυἱ τογὰπλ βγϑοσάτατη Ὠἰ τον - 
ἅτ ΟἸγπιρίάς. τοφ. οοποϊυἱοιδηῖ, 
τοῖῖϊο Ἰλϊοάοτο χν, 95. 

ὑσηριτήκω, ΜαΙρο 51, Ιμβοποῖαν. 
ὑσηρίτει. 

᾿λϑήναζι, Ὡς ἔωακα οχίυϊαπι ΤῊδ- 
ϑαποτγον δὰ Διποπίςηίεβ ρίυτα ἀξίην 
ἀς ἀῃηοια δὶ πη. 

τοιρὶ ᾿Λρχίαν «ολ, 
ἐπιογργοιδίγ τοὺς σρερὶ ἴων, Ατομὶ- 
πὶ σὰ τὰ ἀμοθυ5. ΟΟἸ ορΒ. Ἰυδοπεϊα κα 
εὐ ΡΒ ρΡρο, Ψοτῦπι τὰς πο ἰητο]- 
Ἰΐρον φιατς ἀἰβίηχουῖς Χοπορθοη τὴν 
σερὶ Φίλιαισον συραννίδα, οΥα Ὁ ρΐαπο 
Ἰισοητίαάς ποηλίηςο, ῬΙ αἰαγο 5 Αβὸ- 
ἢ]. ο. 24. ὅτι σὸν ᾿Αρχίαν καὶ σὸν Λιον- 
σίδαν ἀπικτόνισαν, ἴργῳ μὶν συράννυς» 
λόγῳ δὴ σολιμάρχνε ὄντα;. Νεο αἰ ὶ 
αἀππιηδὶς. πα πιογα πὶ ΡΟΪ ΟΠ) Ποτὰ πὶ 
ἰηδίσανίτ, Νίάοίαν τἀτηςη ΡΗ  ρρὰς 
ποθὴ (δ ς Ὡυπηοτο ῬοΪοιματομοιατο, 

χῶντα. Μοτὰβ 



ἼΜΒΕᾺ Ρ, ΟᾺΡ, ΤΥ. 
γίδα, γνὼς δὲ ἔτι μᾶλλον μισῶντω αὐτὸν τῶ οἴκοι αὐτῷ," 
πιςὼ δὼς καὶ λαϊξὼν συνέθετο, ὡς δεῖ ἕκωφα γίγνεσθαι. 
Ἔκ δὲ τότε προσλαξὼν ὁ Μόλων ἕξ τὰς ἐπιτηδειοτάτες 8 
τῶν φευγόντων, ξιφίδιω ἔχοντας, κοὺ ὥλλο ὅπλον ἐδὲν, 

ἔρχεται τηρῶτον μὲν εἰς τὴν χώραν νυκτός" ἔπειτω δὲ, ἡμε- 
᾿ρεύσαντες ἔν τιν! τόπῳ ἐρήμῳ, πρὸς τὰς σαὐλως ἤλϑον, ὡς 

δὴ εξ ἀγρξ ἀπιόντες, ἡνίκω περ οἱ ἀπὸ τῶν ἔργων ὀψιαί- 

τάτοι. ἐπεὶ δὲ εἰσῆλθον εἰς τὴν πόλιν, διενευκτέρευσαν 

μὲν ἐκείνην τὴν νύκτω παρὼ Χάρωνι τιὴ, κοὴ τὴν ἐπιοῦσαν 

δὲ ἡμέραν διημέρευσαν. Ὁ μὲν ὅν Φυλλίδας τά τε ἄλλα 4 

ἐπεμελέίτο τς πολεμάρχοις, ὡς ᾿Αφροδίσιω ἄγεσιν ἐπ᾽ 

“83 

Ἰάεοηαε δὰπι οτδϊίοηθ ἀϊ ηχὶς Χεπο-. οσαΐ, Ρ. 323. ἐπὶ σοῦ ὅρως ἀπαντῆσαι 
Ῥῇοπ. Ῥοϊεπηδτοῆὶ (θοῦ παπο ἀϊ- 
ουητατ, ααἱ ἀπίοδ Βοβοίδγομδο, συτη 
Βοξοιίοαγαπι τῖσαι ἱτηροτίαπι ἴθ Π6- 
τεῆς ΤὨοῦδηϊ, υἱ γοξϊα δὐσηοπεὶ Ποά- 
ψν6}1, Βοροιϊδιο παγώτη δυΐογῃ οοἰ ερὶ- 
Ὅπι ἀπάφοϊτα νἱτγὶ5 οοπηροῆίαπι ογαῖ, 

᾿δὐξῖοτο Βομοϊίαῆα ΤΠυογά, ἰϊ, 2. οἱ 
ἱρίο ΤὨυογάϊας ἱν. 91. αυλπαυδτηῃ, 
απο {ΠΠ18 μοι ἕανεγο, αυἱ ἐχ Τἁνῖο 
42. 43. ἀυοάεοῖπη Βοροίδγομᾷβ. Ρο- 
πυπῖ, Ραΐας Ὁ ΕΠ  ηρ δα Ἡϊοάογαπι 
1], Ρ.. 45. Νοὶϊπι ἰδτηθη ὁχ πΌπΊοΙΟ 
ΒαροιΆγο Πάτα πῇ οΟἰ ἴἰβετο εὐπάθπῃ ρο- 
1επλτοπούαπιὶ πυτηθγυτη, αἶα ἴὰπσ 
οτηηΐα εχ νοϊυπίαϊε Τιασεάφοστηοῃϊο- 
χὰπιὶ εὐ νἱοϊεηῖοῦ δάτηϊη γα ὈδπταΓ. 
Τηΐτα οὈἴτεν ἴθ δαάθπι παιγατίοηθ νΥἱὶ, 
ΟΔΡ. 3. τὸς περὶ ᾿Αρχίαν καὶ Ὕπάτην 

᾿ φομηϊηαῖ, Ῥ]αίΆτοῃυ5 ἴῃ Ρεϊορίάᾷ ο. 
αι. σαπὶ Τϑοπτῖάα πουαϊηαὶ Ἡγραΐθῃ, 
εοίᾳαο, αἰΐ, ΠῸΪ ᾿ηνίσοιη νἱσῖποβ Π8- 
διιαθδ. Ὡς βηὶο ϑοογαιὶβ Ρ. 389. 
τηαϊς Ἰερσίτογ Γοτρταπὶ Ἱσ σάτσης. 

8. 3. ἕξ σές. ϑερίοπι πιπιετγαῖ σοπ- 
ἡατγαιϊίοη β ἀυξέοτοβ ΧΟπορῇου ; οοη- 
{γα ῬΙαἴατο 5 Ῥεϊορίά. ὃ. ἀποάςοῖπι, 
δοατηαας ρτϑοοῖραοβ Με] οπεγα, Ρ- 
Ἰορίάατη, Ῥατηοοϊάοτη, “Γπεοροτα- 
Ῥᾷπι. Θυῖΐθα5 δοσοάμππηι 811], αὶ ἴὰ- 
ψεῦδης οχία υ.5 δοίαιις δα) αναραηῖ, 
Ὠΐ ΠυΠΊΘΤΟΒ οτπηϊατη οὔξι 48. ΡΙ]ὰ- 
οἴδγοῃ, [Ὁ]4. ο. 9. 

γυκαός. ῬΙαάγΟ 5 ἄς Θεπῖο ϑοοτ, 
Ῥ' 277. ἡμέρας ἐκείνης, ἐν ἡ σκότυς ἔδει 
γινομεένα ποὺς φυγάδας ἥκειν κρύφω πρὸς 
σὸ τϑιχας, 

᾿ ἐρήμῳ, ῬΙμιάτομυβ ἄς Οϑηΐο 80- 

τοῖς ἀνδράσι. ΟἸΙΠϑτοΏΘπὶ 8110] πο- 
τηϊηδῖ, 

Χάρωνι. Ευπάετγα οχίμπ! πὶ τεάεππ- 
τἴατα ποίρ᾽τετα ποηλΐηας ῬΙΑΓΟ 5. 

ἐσιῶσαν ἡμέραν. ὯΔ ἴοτηροσθ οοἢ- 
{επτὶς ῬΙατΑγοΏυ8. 

ὃ, 4. ὡς ᾿Αφροδίσια. Μοτὰβ εχ Οοτ- 
ἢηὶ δῆ. Ατοςΐ5 τοπι. ᾿ϊ, Ρ. 309. ἀο- 
οεῖ, ἃ Ὑπεῦδηΐβ, πιρηΐς Ατοο Ροῆ- 
ἄεοης Ἔχουηΐε, οοἱ ὈδοοτΌοΓ ποῖϊεσ 
τείροηάει, ψεποιῖβ ἕβογα ἑαυ ε οεἰθ- 
Ῥτγαῖα, Ὠδ [8 ἰδτήδῃ Ν᾽  πουῖβ δογὶς 
οοἰοΌγατΒ ἃ ΡοΟΪοσηᾶγοΐβ εε ΡΏν άα 
ἘΪΏ11 ΡΙ αϊδτο 5 ̓ π ἴάτὰ Ἰοη ρα, εἴ οο- 
Ρἱοία πατγαιίοηο ἀἰχῖτ, Ἑᾳυϊάετῃ Πὶς 
τη] 6 πὶ τιοῖαρ οτῖσα Ποπληᾶτὶ ἃρῆγο- 
ἀϊπα, φυαὶία ΤΟ σαὶ ἀροπε θαυ εχ 
Ἰοηρίπαθο πίποο στεἀθυπῖεβ. Ηδο 
τοι ροτα ἴϑορα υἵατα τορετῖο Ρ]ὰ- 
το τα, ουΐ8 Ιοοᾶ ροπᾶπι, [ἃ Ο- 
Ροῖ. Μοταῖ, τοτι. 11. Ρ.. 795. οἀ. Ετὰπ- 
οοξ, ἀφροδίσια ναύταις ἄγεσι πάντα «τὸν 
λοιστὸν ἤδη χρόνον, οὖκ ἐν λιμέν; σὴν ναῦν 
ἔχευσιν, ἀλλ᾽ ἔτι πλέεσαν ἀπολείπουσιν. 
Ἰάοπι Ρ. τορ 5. εἶτα ἄγειν τὰ ἀφροδίσια 
σῷ βίου (ἴὰ ἰεπεξιαϊε) καὶ μεϑεορτὰς 
καλὰς ἐν. ἱσφρίοως, Ὠεπίαμα Ρ- 1097. 
φὸ δὲ “ἡ σϑ πρὸς εὐπαϑείας ἐπαίρεσθαι 
ναυτῶν δίκην ἀφροδίσια ἀγόντων. Ῥτεῶ- 
ἴογοα Ῥοϊετηδγοϊ ρϑαϊο ροῖξ ἱπυροτῖο 

. ἴδ. αρϑάϊοδεατί Ἔγβηῖ, Ἰάδοησας Χεπο- 
Ῥῆοη ἀἰχὶς ἐπ’ ἐξόδῳ τῆς ἀρχῆς. ἴη- 
᾿δαηία τηδηΐς Βυοαίῖο, οἶτοα (οἰ δ εὶ- 
Ὁπ Ὠίοπιαῖα πονὶ πυρὶ βγαῖαθ, ἔεα 
Βαεοίδτοῃϊ, ἱπυροτίατη. δαϊθϑηΐ, 8ὰ- 
δῖοτα ΡΙαἴάτομο Ῥεϊορ. 24. εἴ 25. ἐχ 
ὺο ἴοσο ἰδιηρυβ ἰρῆυϑ οξβ 5 τοέϊς 



{ιλλδὴν 

484 ΧΕΝΟΡΗΌΝΤΙΘ ΗΕΙΕΝΙΟ. 

ἐξόδῳ τῆς ἀρχῆς" καὶ δὴ καὶ γυναίκας τυάλαι ὑπιογνέ- 
μενος ἄξειν αὐτοῖς, τὼς σεμινοτώτας καὶ κωλλίςας τῶν ἐν 
Θήδαις, τότ᾽ ἔφη ἄξειν. οἱ δὲ (ἦσαν γὰρ τοιδτοι) μάλω 

δήδέως προσεδέχοντο γυχτερεύειν. ᾿Ἐπεὶ δὲ ἐδάπγησάν τέ,᾿ 

κελευόντων ἄγειν τὰς ἑταίρας, ἐξελθὼν ἤγαγε τοὺς ταερὶ 

ἹΜέλλωνω" τρεῖς μὲν φξείλως ὡς δεσποίνως, τὰς δὲ ὥϑλους 
ὡς ϑερωπεώνας. κώκεινος μὲν εἰσήγαγεν εἰς τὸ ταμιέϊον ᾿ 

Θτοῦ πολεμάρχε. Αὐτὸς δὲ εἰσελθὼν εἶπε τὸς περὶ ᾿Αρ- 
χίων, ὅτι οὐκ ἄν φασιν εἰσελϑεν ἀὶ γυνώίχες, εἴ τις τῶν 
διακόνων ἔνδον ἔσοιτο. ἔνϑεν οἱ μὲν ἐκέλευον ταχυ πάντως 
ἐξιέναι" ὁ δὲ Φυλλίδας, δὰς 

ἀεβηῖε οᾶνε!]. γ᾽άς οἴατα ἰηἴτα δὰ 
8, 5. εἰ ποίδπι Το θη ἴετη. 
γυναῖκας-- τὰς σεμνοτάτας, ῬΙαίαΓ- 

Ἅἤ5 Ῥεῖορ. 6. 9. ἐς δὲ σὴν ἡμέραν 
ἐχείνην ἰκ παλαιοῦ κατηγγιλκὼς τοῖς 
μι φὸν ᾿Αρχίαν πότον τινὰ καὶ συνσίαν 
καὶ γύναια τῶν ὑπάνδρων, .. Ἰάοτι ἀς 
Οεπίο ὅσο, Ρ. 281. φρὰ τῶν ἐν ὠξιώ.. 
ματι γυναικῶν, ῬοΪγθπαβ ἰΐ. 2. 1. 
ἤδγγαὶ πᾶηδ δαηδοπιὶ τὸπιν ἴδε τατη 

ταῖς τοδὰ8 δὲ ποι θα, ὧς 
ἴδ πὶ που ὶβ ΓΟ Ἰταται ἀρτιοίοαβ, 

Αἰ, Ῥμαδίαἀατῃ Οαάπιεος ουδβοάδτηῃ 
δία ηε ἀχοτοπὶ Εραμπηϊηοηεδ, σα δὶ 
οοἸθοτη τατση Υἰ ΧΗ οὐ 5 γε αἱ 
ζοτρίοτος «τας : παπο ἀπῆοτο ἢ- 
τησΐαιο αἰΐα9 Γδειπὶ ἀχότοβ ἴῃ σοηνῖ- 
νίυπι ἀἀδυχ ῆε, αυδὲ ἀεί πο ἐξτε δα 
Ῥεπηυζανοτης συπὶ δάοϊείσερτιθυ5 
ααυϊδυίδαπιὶ νεῖεβ, ἀἴαυσ ἰ(ἃ Π08, 
οσοπδοσϊυσι ἱπεγοῆοβ, Ῥησ δά 
οὔτ σσην νὶ5 οσοία! ἔξ, 85:4 ἰάσπι 
Ῥοϊγιπαβ ἰΐ, 3, 3. χ 811ὸ Γοπρίους 
παιταῖ, Υ͂ (ολυπὶ ἀΐεπι ἀξιυ τι 
τ Ὑπεδίβ ἢ Ταφοηίουπι ἰκίτατ 
Οπόπιοου οὐδοάσην δάἀνοσεῆξ ἰπ σοη- 
υἱνίυπι πιογειτίσοθ, πὶ ΠΟΠοσόγη (0}}-- 
δεῖ Υ ἐποτίβ ; συπη ἷ5 Ῥοϊορίππὶ ἰῃ- 
τοῦ τ, 1πεσπεπὶ σοί ΠΠπὉ οὐ ΤΉ ΘΝ 9 
Ἡθομαε, Ψ᾽άες, ποπιϊηθπι ΠὈΐ οδῆ- 
“ατο ἰπ ἐο, αυσά ἱπισοπίουπι φρύφαρ- 

ἐπισηεδτοιι τὐπο {ΠΠ{Ὸ ἀτιάε, Τ)ς 
ἐπδτν ἐῆο ἀυοά πκάδίε, νἱ ἀξίων ἴῃ 

ποπίς τὰ ̓Αφροδήσια ἀδ νοτὸ ἀἷς 
{εῆο νεποής ἀϊδιαιτι σου ἥγπηητα, 

4. 5, 7 περὶ Μίέλλωνα, ῬΙαϊαγοδο 

“ ᾽ ὴὺιν -“ 7 

οἶνον, εἰς ἑνὸς τῶν διακόνων 
δομον 

Ῥοῖορ. 8. Μέλων. Ιά. 6. ὅτ. ρέῃ θεῖ, 
ΟΠπατοποπι οἱ ΜΕ] οπδτη ἃ ΡΥ ο5 ἔὰ- 
186 {πὸ Ατοδίατῃ εἰ ΡΒ ρραπι δίαας οὐ- 
οἰαϊ δὲ. Ὡς Θεηῖο ϑόοῖ, Ρ. 357. δἀάϊε 
᾿γδιδοῦτη. ν 

φὼς δ' ἄλλυς. Μαῖς Δ. 1. Βγ. Οααὶ, 
φὰς δ᾽ ἄλλας δὶ ἀδίπας κἀκείνας. Ὁ 

φὸ ταμιεῖον τῷ τυολιμάῤχου. ἴῃ Δς 
2, Βτ, Οαῇ. σοταβήῖον, Βιίερῃδῆ. πᾶγ- 
ταῦ, δ ἴθ ΠῸΠ8 τ ρο δ σαροιδίὸν δὲ 
ἀποτόρῥοιεῖον τοῦ σολεμαρχείου, Βτοάεδάβ 
Ἰερὶ νοϊδθαὶ τὸ πρότὰ μεῖον. ΝᾺ] τὰ 
ἸΜοτβ ἱπιούριδιδτον ἐπι οοησίανε Ῥοΐξ-" 
γπαγοδὶ  ἀαδ ἱπίςγργοίδτϊο ἑπηδη νὸν 
τὰ δΠΠπὶ ποι ροιεῆῃ, Τὰρεῖον εἶ πὶ ἤσπ 
εἢ οοποῖανε. ῬΙαἴατοθθ ἴθ Πα πᾶτ- 
ταϊίοης ἀνδρῶνα ποτηϊηᾶι (πδρ᾿ αἰου] ς 
ἰτδαὰδ Γ68 οἷξ ἴῃ ἀοτὴο ρῥτῖναϊα 
ῬΒ Πα, αὐ νἱάετασ, Οούποῖαβ Νὲ- 
Ῥὸϑ πῃ Ῥοϊορία ἢ. 2. ὁδοάςη, αἷξ, ἴὰ.- 
διάπι ἀΐς {Π|0, ᾳὰο πιὰρ βγαῖαβ ἤπταὶ 
οοηίαδνογαηξ ὁρυ]ατὶ, [οἰ σεῖ ἰτηρετῖο 
ἵἴς αδαϊσατοτ, Εσετῖς ἰρίτατ ἕαδταπὶ 
σοηνίνίαπὶ ἐπ ἀοίπο Ρυ σὰ, ἀὐδπὰ 
ΩΝ αἰχίς Χουορποη, Αἰῖᾶ- 
πο Δα ἰ ται ποτα ἱπ|ϊοῖς, ααοά ρο]ς- 
τῆ ΤΟΪ οπιπόϑ ποὴ δάϊιηι, ἢ {οἰ ἶοοὶ 
1.σοητίαδδβ. Γαΐ ἐκ δΟΥΌ ΠῚ ΠΌΙΊδΤΟ, 
τς τατήςα πὸη ραΐο, Τὴ ῬΙαἴατοῦο 

Θεπίο ϑοογαείβ Ρ. 318. οἱξ Ἰοσὰβ, 
πᾶς ρυϊναίαπη σοηνίν᾽ πὶ [ἢ ΠῸῈ Γα- 
Ῥίσοεῖθ, ἰδ: ἀδὲ γὰφ τοσῆτον εἰς τὰ 
συμπόσια καὶ τὰξ ὑποδοχὰς παρισκιύδσε 
Φυλλίδας ἄκρατον ὥφε τοὺς χιλίους καὶ 
τοιντακχοσίονς ᾿Λρχία μιϑυσϑῆναι δορυφό- 
ἔνε, 

᾿Χδὴ συμ»ροϑυμεμένε ἐκείνου τωχὺ ἐμεϑύοϑησαν, πάλαμ 
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ἐξέη ᾿αὐτώς. ἐκ δὲ τότε εἰσήγαγε τὰς ἑτωιρίδας 

δὴ, καὶ ἐκάϑιζε παρ ἑκάξῳ. ἦν γὰρ σύνϑημα, ἐπεὶ 

καϑίζοιντο, παίειν εὐθὺς ἀνακαλυψαμένες. Οἱ μὲν δὴ 7 

ὅτω λέγεσιν αὐτὸς ἀποϑανᾶν" οἱ δὲ καὶ, ὡς κωμασὰς 1... 
εἰσελθόντας τὸς ἀμφὶ Μέλλωνα ἀποκτέναι τὸς πολε- Ὁ 

μάρχες. Λαξὼν δὲ ὁ Φυλλίδας τρῶς αὐτῶν, ἐπ΄ 
ἐπὶ τὴν τῷ Λεοντιάδε οἰκίαν. κόψας δὲ τὴν ϑύραν, εἶπεν, 

ὅτι «παρὼ τῶν πολεμάρχων ἀπαγγέλαί τι βέλοιτο. ὁ δὲ 

ἐτύγχανε μὲν χωρὶς κατακέμενος ἔτι μετὼ δέπνον, καὶ ἡ 
γυνὴ ἐριεργξσω τπαρεκάϑητο. ἐκέλευσε δὲ τὸν Φυλλίδαν, 
πιςὸν νομίζων, εἰσιέναι. οἱ δι ἐπεὶ εἰσῆλθον, τὸν μὲν 

ἀποκτέναντες, τὴν δὲ γυναϊκω Φοξήσαντες, κατεσιώπη- 

σαν. ἐξιόντες δὲ εἶπον, τὴν ϑύραν κεκλέίοθια!" εἰ δὲ λή- 

ψψοιντο ἀνεωγ μένην, ἠπείλησαν ἀποκτεῖναι ἅπαντας τὲς ἐν 
τῇ οἰκίω, Ἐπεὶ δὲ ταῦτ᾽ ἐπέπρακτο, λαξὼν δύο ὃ Φυλλί- 8 

δὰς τῶν ἀνδρῶν, ἦλθε πρὸς τὸ ἀναγκαῖον, καὶ εἶπε τῷ 

ΐ ' μσ' 

8. 6. ἀσήγαγε τὰς ἱταιρίδας δή. Ιῃ 
Δ... Ολ88]. εἰ ἤτηρίεχ ἤγαγε. Ὠεΐη- 
ἂς Βιορῃδπιβ Ἰεβὶ νοοθας ἑτσαιρίδια, 
ταετῖτο γερτο θη 5. ἃ Ὁ] Κοηδγιο δά 
Ἡξετοάος. ν. 20. φυΐ ἱγοῃίος ροῆιατα 
εὔδε δὴ, ΓοἰΠσες, ἀοοσεί. 
᾿» ἡ. οἱ μὲν δή, 7αηὶ, Ομ! οἱ δὲ 

κωμαφάς. Ῥίαίατοῃ. ἀς Οεμῖο 8ο- 
οτδῖ. Ρ. 355. ἡμιϑωράκια ἐνδεδυμένοι καὶ 
φιφάνες δασεῖς ἔχοντες οἱ μὲν ἐλάτης, οἱ 
δὲ πεύκης, ἔνιοι δὲ καὶ χιτώνια τῶν γυναι- 
κῶν ἀμπεχόμενοι μεϑύοντας ἀσομιμού- 
μένοι κώμῳ νος μετὰ γυναικῶν. 

Φυλλίδας πρξις. ῬΙυτάτοῃι5 Ρεῖορ. 
6.11. δρᾶται πὶ Ρεϊορίάάτη, ΟερὨϊο- 
ἀογυγα εἰ θατποοϊἑάδτῃ ἱπιπἐτεῖς 1.6 - 
οπείδάξ εε Ηγραῖδο. [π 10, ἀς Θεηϊο 
ϑοοζ. Ρ. 358. δάάϊε ΤΠεοροσαραπὶ οἱ 
᾿ῬΠεοοτίταπη ναΐθτῃ. : 

χωρὶς κατακείμενος. Ιἢ Ἰεξϊο τπ|0}}1-- 
τὴ ροῖξ οοξηδτῃ ἐξογῆπι ἀδοιυγαθεθαϊ, 
Οδεΐθγυση. οδοάθπν 1 ,βοητίδάδο πιο 
ΔΙἰτος πατγαὶ Ρ] αἴάγοῃ. ὁ. 11. 5 χη ]α- 
Ῥαηΐς πείηρα Ἰἰεραῖὶ 1}}}, {Πππτοτὰβ ἴδ αἵ- 
ἔεττε 1 δοηιϊαάξε ἃ ΟαἸ ταῖο ΑἸ Πεηὶ- 
ἀμρῷ Ριυϊατοῦ, ἀς Θεμΐο ϑόοοῖ. Ρ. 

355. 

[κλν 
8. 8. λαξὼν δύο. ῬΙατΑτο, ἀς Οεηΐο 

ϑ8οοτ. Ρ. 36ο. ἐχωρῶμεν ἐπὶ πὸ δεσμωφή.. 
ἰκχαλέσας δὲ τὸν ἐπὶ τῆς εἱρκτῆς ὃ 

Φυλλίδιας ᾿Αρχιὰς, ἔφη, καὶ Φίλιππος 
κελεύωσι σε ταχέως ἄγειν ἐπ᾿ αὐτὸς ᾿Αμ- 
φίϑεον" ὁ δὲ ὁρῶν καὶ σῆς ὥρας σὴν ἀπο. 
πίαν καὶ τὸ μὴ καϑεφηκότα λαλξιν αὐτῷ 
τὸν Φυλλίδαν, ἀλλὰ ϑερμὸν ὄντα σῷ ἀ- 
γῶνι καὶ μετίωρον, ὑπειδόμενος τὸ πά- 
λαισμα. πότε, ἔλεγεν, ὦ Φ 
τηνικαῦτα μετεσίρψανσο δεσμώτην οἱ 
πολέμαρχοις πόφε δὲ διὰ σῶς; τί δὲ κομές. 
ζεις παράσημον; ἅμα δὲ τῷ λόγῳ ξυφὸν 
Ἱππικὸν ἔχων διῆκε τῶν ταλευρῶν καὶ κατο 
ἔδαλε πονηρὸν ἄνϑρωπον, ᾧ καὶ μεϑ᾽ ἡμέ- 
ραν ἐπενέξησαν καὶ προσέπῆυσαν οὐκ ὀλίγαι 
γυναῖκες. Θυδ αυἱάεπι ταὶ πβ ρτοθᾶ» 
ὈΠΙταε5 Παθθης, 

ἀναγκαῖον. Ῥτο σᾶτοεγε εχ ἢ.,]. εξ 
Το ογδίογε ἰδιιάδι Ηαγροογαῖῖο. ἴα 
Τὶ Ἰοσο ἰᾶτηθη ϑυϊάδβ ἀνακαῖον Ὠδ- 
θεῖ ; Οταζησηβιοὶ νετὸ Βοοίοταπι ἀϊ- 
οὐπὶ ἀνακαῖον ΡΤῸ σάγοεγθ, ῬΥτοΓ οῃ-ς 
Βαῖυϊα, ἴῃ αυϊθὰβ ἴογνὶ τδ}ῖ οοπο 
ἀεθαπίυτγ, ἀνάκαια ἈρΡΡΕ Πα θδπτυγ. Ὠ6- 
ΤΩΟΒΉ, οοηίγα ϑεερῃαπυτη Ρ. 1125. ἀδ 
ῬΠοτζγηΐοπε ἕαγνο : πονηρὸς τος ἄνωθεν 
ἐκ τῷ ἀνακείψ, ὉὉΪ. νἱάς Ιηςογρτείε5." 
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ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΘ ἨΕΙΕΝΙΟ. 

εἰργμοφύλωκι, ὅτι ἄνδοω ὥγει παρὰ τοολεμάρχε:, ὃν εἴρξαι 
δέοι. ὡς δὲ ἀνέωζε, τῶτον μὲν ἀπέκτειναν εὐθὺς, τὸς δὲ 

τ δεσμώτως ἔλυσαν. καὶ τότες μὲν τὠχὺ, τῶν ἐκ τῆς φοῶς 
ὅπλων κωϑελόντες, ὥπλισων, καὶ ἀγαγόντες ἐπὶ τὸ ᾿Αμ- 

οφᾶῶον, ϑέοϑαι ἐκέλευον τὼ ὅπλα. Ἔκ δὲ τέτε εὐθὺς 

ἐκήρυῆον, ἐξιέναι στάντας Θηξαίους, ἱππέας τε καὶ ὁπλί- 

τῶς, ὡς τῶν τυράννων τεϑγεώτων. οἱ δὲ πολῖται, ἕως μὲν 
ΣΕ ΤῊ ε 7, “ὐϑέϑυ ς οὐ ΝΟΥ νὺξ ἥν, ἀπιςῶντες ἡσυχίαν εἶχον" ἐπεὶ δὲ ἡμέρω τ᾽ ἥν, τα 

᾿ ΝΕ δ΄... Ἃς »" Ν δός ἐκ τον Νν 
φανερὸν ἥν τὸ γεγενημένον, τῶχν δὴ καὶ οἱ ὁπλῖται καὶ οἱ 
« “ ἌΝ »“» « ᾽ ΄ "“ Ἂν , »» ἱππές σὺν τὸς ὅπλοις ἐξεξοήϑεν. ἔπεμψαν δὲ ἱππέας 
οἱ κατεληλυϑότες ἐπὶ τὸς τυρὸς τοὶς ὁρίοις ᾿Αϑηναίων, κορφὴ 

Ν ͵7 “ “ ε ᾿ »" 7) Ν -" ϑικο τοὺς δύο τῶν φρατηγῶν. οἱ δὲ εἰδότες τὸ τορώγμω, ἐῷ 
δι. 7 ες ὌΠΑ 3 “"“ 9 7 ε Ν 

Ἰοὺ ἀπεσάλκεισαν.----Ὁ μέντοι ἐν τῇ ἀκροπόλει ὡρμοςὴς, 
ἐπεὶ ἤσγετο τὸ νυκτερινὸν κήρυγμω, εὐϑὺς ἔπεμψεν εἰς 

ἀσπίκσειναν εὐθύς, Α. 3 Βγ, Οαῆ. 

ἀπίκτων εἰ ἀείηπάς ἀσέλυσε. 
φοῖς ὅπλων, ῬΙαἰΔτοῖ, Ῥεῖορ. ὁ. 12. 

ἀφαιρῶντις ἀπὸ σῶν φοῶν τὰ περικείμενα 
σκῦλα καὶ τὰ περὶ σὴν οἰκίαν ἰργαφήρια 
δορυξόων καὶ μαχαιροποιῶν ἀναῤῥηγνῦντες. 
αυῦὶ Ἐείῆκε ἐπιοπάδὶ περὶ σὴν ἀγοράν. 
Οετίς οἰκίαν νἱοἴαπι οὐδ, Ιἄςπὶ ἀς 
Οεηΐο Βοοταῖ, μδρ;, 362. ὅπλα τυαρεῖ- 
χον αἵϑ' ἱφίαι τλήμε ὥσαι τσαντοδαπτῶν 
λαφύρων καὶ τὰ σῶν ἐγγὺς οἰκάντων ἰργα- 
φήρια μαχαιροποιῶν, Ὧἱ Πηλ]τοτ 16- 
ξευάιπι αἵ σε φοαΐ, 

᾿Αμφρεῖον, ἴτὰ οὰστὰ ΒίερὮ, ἵν, [οτὶ- 
Ῥῆ, ἀρρτγοῦδηιςς Μοῖο, Βγοάδβυβ πιὸ- 
πυπιοηίυπι δρυ ϊογαὶς ΑἸηρῃϊοηΐβ ἰπ- 
τεγρτοίαίαγ, ἀθ αυὸ Ῥαρίαη 85 ἱχ, 17. 
1η ΡΙυίάτομο ἀς Οεπῖο ϑοοτ, Ρ. 280, 
εἀϊι, Ἐεΐῆκε, αδἱ οαάστη ἢ ποτα πᾶγ- 
ταΐωτ, πόεο Ἰεχαηταγ τ ἐκνεύσας τῆς ὁδῷ 

ὑπὸ σὸ "Αμφιον" αὶ αυΐθυθ, εἰ 
ἦπ πηιεοροδεπείθυϑ Ἰασυηπ οἷ, ἤυπι 
ἔοτία ἀςδηΐτο ᾿ΐσοτοῖ, Ἰοσαμ Αἰτα πὶ 
Απαθαί, ΑἸοχαμάτι 1, ο, 8, αδἱ ἱπίτα 
τίνα. πγοεηΐα ᾿Λμφεῖον ΘΟ  οοδτατ, ατ- 
τος Ρεη, ΝΙΒέϊο ταιυδη τηιρί 
ἱπάς σοηήϊαι, αυδὶ)ὲν ἐαετῖς Ἰοσυ5, 

4. 9. τὸς σρφῪὸὴρ σοῖς ὁφίοιε, ῬΙαἴαν» 
ΓΤ ΓΙ οἂρ, 8, ἔδοξι τοῖξ φυγάσιν 

σὺ, μὶν ἄλλους συνωγαγόντα Φιρίνικον 
ἐν σῷ Θριασίῳ πεδίῳ σιριμίνων, ἐλίγνι δὲ 

σῶν νιωφάτων 'σαραδαλίσϑαι «τροεισελο 
ϑῶν ἐς σὴν σόλιν. Ῥοξ οεράοπι Ατοδ δα 
ῬΒΠρρὶ, ᾿μθοητίδάδε εἰ Ηγραῖδε τηϊτ- 
τὰπι δαυϊΐζαῖαπι ἱπ Διιοδηι δὲ Ἔχίυϊες 
τε αοβ. δάνοσδης. Ρ] αἰδτο 8. ἰδ ]- 
ἄομι ὁ. 12. ᾿ 

«οὺς δύο τῶν φρωτηγῶν. Τιροποῖ. καὶ 
ἰηΐογαϊς, φαοὰ ναΐροὸ ἀδοταῖ, [Τηϊς}]}- 
ἰξ οηΐπὶ ἄσοοβ ἄὰος ΔΙΠοηϊ η 85 ὃχ- 
ὉΠ πὶ, (05 ἰηΐγα δ. 19. ἃ ΡορυΪΐο Α- 
τῃοηϊοηῇ ροῆςξα ἀαγηπαίος ἔα δ τὸ- 
ἔοτι, ΑὐξδῖοΥ οἱξ Τ)οάοτγιβ χν. 25. δά. 
᾿αναητίθυ5 Αἰποηϊοθι.5 τες ἐχ- 
ΤᾺ} 68. ἰπ ραιγίδηι  ἀοὶπὰς Ἰεραιῖβ Α.- 
τησηα8. τ ἢ] δυχὶ α τοραῖδ ἀἴαας 
οὐδεὶς, ἃο δογὰπὶ ορς ἀτοοτὰ ἰδτ- 
ἄσαι ὀχρυρπαῖς, Ῥσοπὶ δυχὶ ο- 
τυτα, 80 Διμοηίθη ἤθι5 τὶ ΠΌτγα τ, πο- 
τηΐπας Τλοπιορῃοηῖοπι, πυσηογατη Ρ6- 
ἀἰξαπι κοοο, δαυϊίατηι 600. τοίοτε, Δ- 
τἰ ἀο5. ἰπ Ῥαηδίῃ, Ρ. 301. δα, ὕδηῖ, 
Αἰποηίφηίοβ, αἷτ, ὀχ Ὁ ρτορς οὐληοϑ 
δαχὶααπλ ΤΠοθαπΐθ, οὐ ὙΒοθδηὶ 
Ρᾶυϊο δηΐοα ἰρίαβ [οσάοτίβ. οἱ τ ἰδὶὶ 
ουπὰ Λιποηϊςη θα. ΘΟ ΠῚ. }} 88. ἀο)6- 
οἰἤξηιϊ: καὶ σῶν φηλῶν σῶν τσερὶ φῆρ 
συμμαχίας ὑπὸ Θηξαίων καϑηρημίένων. 

ἀσιφάλκοισαν, Ῥοίξ θυ νοτθαπὶ ᾧ- 
ἰη(ογοηάατα οὔ ἃὰϊ ἕπηΐϊο γοῦ- 

ἕω νἱάϊε 'μροηο!. 



ΠΟ ΒΡΕΕ Νν. ΘΑΡ, ᾿ν. 

Πλατωκὼς α Θεσπιὰς ἐπὶ βοήθειαν. καὶ τὸς μὲν Πλω- 

τωιξας αἰσϑόμενοι τοροσιόντας οἱ τῶν Θηδαίων ἱππεῖς, 

ἀπαντήσαντες ἀπέκτειναν αὑτῶν πλέον ἢ εἴκοσιν" ἐπεὶ δὲ 

εἰσῆλϑον ταῦτα πράξαντες, "αὶ οἱ ᾿Αϑηναῖοι ἀπὸ τῶν ὁρίων 
ἤδη παρῆσαν, τυροσέδαλον τορὸς τὴν ἀκρόπολιν. 'Ὡς δὲτι 

ἔγνωσαν οἱ ἐν τῇ ἀκροπόλει, ὀλίγοι ὄντες, τήν τε προϑυ- 

μίαν τῶν προσιόντων ἁπάντων ἑώρων, καὶ τῶν κηρυγμάτων 

μεγάλων γιγνομένων τὸς τορώτοις ἀναθᾶσιν, ἐκ τἕτῳ 
φοξηϑώντες εἶπον, ὅτ; ἀπίοιεν ἂν, εἰ σφίσιν ἀσφάλειαν 
μετὼ τῶν ὅπλων ἀπιξσι διδῶεν. οἱ δὲ ἄσμενοί τε ἔδοσαν, 
ἃ ἥτεν, καὶ σπεισάμενοι, κφὶ ὅρκες ὀμόσαντες ἐπὶ τἕτοις, 
ἐξέπεμπον. ᾿Ἐξιόντων μέντοι, ὅσους ἐπέγνωσαν τῶν 12 
ἐχϑρῶν ὄντας, συλλαμβάνοντες ἀπέκτειναν. ἦσαν δέ τι- 

νες, οἱ καὶ ὑπὸ ᾿Αϑηναίων τῶν ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐπιξοηϑη- 
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ος 8, 10. Πλαταιὰς καὶ Θεσσιάς, Ὠϊο- 
ἄοτ, χν. 25. ϑραγίαγη πυποῖοβ ΠΉΪΠῸ 5 
τγαάϊε, 10. ΡΙ αἴατομο νετὸ ἀς Θεηΐο 
ϑ0ΟΥ. Ρ. 318. ΠΑΙΓΑ πίων δηΐα οξδάστη 
“Ἡδγπιοῆεβ ἀΐε τοτῖῖο ἰατὶ εὐἀϊχὶῆς 
ΤΠεριἐπῆθι5, ας ἴῃ ἀγηηΐβ οἤξης, οἴ 
αὐυδηᾶάο ἀεπηὰπη συπαὰδ γοσδγοηζογ, 
βατὶπη ρτοῆο εἦξ ροήεης, αῖεβ εἰ πὶ 
Ρυδ]ϊουπι δἰᾳαοά ἱπέοτι πὶ απ οχ νἱ- 
ξχίπιάγαπι ἢρηἷ5 δυρυγα θα πίαΓ. 

8. 11. ὀλίγοι ὄντες. 88 εὔξϑ ρϑιιοος, 
οι οςεὶ δὰ μοῆεβ, ἱπιογργοίαίαγ Μο- 
τὰ8. Ῥιοάοτγις Γδοεάςοπηοπὶοβ ουπὶ 
ΤοοΙ5 τα δ, αἷϊ, ἴῃ ἄτοθ τ δοὸ ; ὅρ8τγ- 
ἰαῖδε ἰἀ πη ἱπίογ 605 Ῥϑιοὶ δηϊ πὶ 
δάοτγαηζ, αὐ ἀϊΐετια ἰάθτη ἤαθεὶ δ. 27. 
ααἱ ἰαπάστη ταὶ αυογαπὶ [απιθηζίεα 
οοποοάοτο σοδέϊὶ ἃτγοθ. Ἐχοοῆεδγιηΐ, 
Ἐυπάορτη ρῥγεἢάϊατιούα πὶ πυπλοταπὶ 
αι ΡΙυτγο 5 ΡΕΪορ. ο. 12. 

ἐκ τότε, Μᾶτρο 81, [βοῃοὶ. ἐκ σύ- 
σων. Ἀίῖα δἴαμδ δου τεῦ Ραρηδίατῃ ἔϊ- 
ἰδὲ δὰ ἅγοἊςπι, παγαῖς ἱοάοσ. χν. 
Νοῦ (οἴαπη εαἰπὶ Αἰμπεπὶβ, ἴεὰ εχ 
“Βαοιία εἰἰάστα τυ ἶτἰ ἀσσατγτεγαηϊ τη ]}-- 
265 δυχὶ ἰδίατὶ ΤΠΟΌ Δ 8, ρεάϊξ65 4 ϊ- 
ἄξπὶ ΠυπΠΊΟΙΟ ᾿2ορο, δαυΐτοβ Ρ᾽ υγ65 
αυδῖῃ 200. αυϊ, ἀἰνιἃ ἴῃ ράᾶτῖθβ πλ8}- 
τιτυάϊπε, ἀϊὰ ποξζαφας ΡῈγ νἱοεβ ἃγ- 
οεπὶ Τρρυραθαπι. Ταπάδθπι ἔδπιθ 
Ἔχρυρηδίὶ Γιἀοεἀθοπγοηϊ, οὐπὶ ἴοοΙ 5» 
βορορία δάς, ἱῃροϊατης8 Θρτο ἢ ἕαης 

υὍ6, ϑρατίαπὶ ἀυσυπὶ ῥσρ πα! ἱπ 
7υάϊοίατη δἀάἀαδιοταπη ἀὰος αυϊάεπε 
οἂρὶϊς ἀδπηπάγαηῖ, ἰεγιῖο ἱπροπίοπι 
τὰ αγα ἱστοράταηῖ, ηαᾶπὶ ἴοίνεγε 
πο Ροϊυΐϊς. τὰ Ποάογ, χν, 27. Ρὶα- 
τάγοῖ, ἐπ Ῥεῖΐορ. 6. 13. οσοῖο5 ας, 
δυξῖοτ εξ, Ηετρρ᾽άδη) εἰ Ατοϊ τ, 
1 γίαποτγι ἀθπὶ ρεοαηΐα γι υ]ταίαπι ἐχῖγα 
Ῥεϊοροππείαπαι ἔων δ, 5:4 ἀς Θεπὶο 
Θοογατίβ Ρ. 318. πογηϊπαὶς Κριπίδαν καὶ 
ἤΑρκεσον, Ὀδὶ Βτγϑηὰβ ἰεβεπάμυγη οαΠ- 
1εῖ Ἣρισ' πίδαν καὶ Ὄρσιπ'πον, (186 π0- 
τηΐϊηα ροίαϊς Χεπορῆοη Η. Οἵ. ἱν. 
Βεηΐφας Γγίαποτίἀθιη ποῦ ἱπ ἄγος 
τατῃ δάξυ! ς, Γεὰ δὐχὶϊϊα δοσογῆθε οεὲ 
τοϊ 08 Ὠαγηγοίϊας5 ἀοπίτυ δ, ἀεηὶ- 
αὰς Οοτητῆὶ ἀςρυεμεηΐαμη δὲ τη} τ» 
ἴατη αἴ, ἀρρᾶτεῖ ἐχ Ρ] αἰδύοῃὶ ’Ιοσο 
ἂς Οεηῖο Ρ. 363. ηυεπὶ σογγαρίυπι 
[ατῖ58 ἱπρεηϊοίς οοποίππανϊε Βεἰηκίι8. 

8. 12. σῶν ἐχϑρῶν ὄντας, ὅϑ.πὲὶ Π], 
αυἱ ρΡοΐξ οεράετα Ῥοϊεσηδιο οιαπὶ ἴὰ- 
ἕϊδπι ἴῃ ἄγοθτῃ οοηξαρεγαηῖ, Ρ] αἰδτοῖ,, 
ἂς Οεηίο ὅοοι, Ρ. 362. οἱ μὲν λακωνί- 
ξοντες εἰς σὴν Καδμείαν ἔφευγον ἐπισπα- 
σάμενον καὶ τοὺς κρεί τους λεγομένους, 
ἐωϑδϑότας δὲ περὶ τὴν ἄκραν κάτω νυχτε- 
φεύειν, Ιτὰ φηἰπὶ τεδϊε νυ! ραίαπι χας 
σπυνίζονσες ετηοπάανϊ!τ εἰ κὶὰ5 ποῖεσ. 

ὑπὸ ᾿Αϑηναίων, [τὰ τεξϊε [εοηοῖαν. 
ἴῃ τπδρίηθ ρτὸ νυ ]ραΐο ἀπό. ϑεὰ ἀ6- 
ἱμάς Μᾶγρο ἱεοηοῖαν, οἱ ϑιερῇ, ἐξε- 
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σάντων ἐχλάπησαν, κοὴ διεσώθησαν. οἱ μέντοι Θηξαῖοι 

καὶ τὲς τοῦδας τῶν ἀποθανόντων, ὅσοις ἦσαν, λαβόντες 

ἀπέσφαξαν. 

Ἐπεὶ δὲ ταῦτω ἐπύϑοντο οἱ Λωκεδαιμοόνιοι, τὸν μὲν 

ὡρμοςὴν, τὸν ἐγκατωλιπόντω τὴν ἀκρόπολιν, κοὴ θκ ἀνώ- 

μέναντω τὴν βοήϑειαν, ἀπέκτειναν" φρερὰν δὲ φωίνεσιν 

ἐπὶ τὲς Θηδαίους. καὶ καὶ ̓Αγησίλαος μὲν, λέγων, ὅτι ὑπὲρ 

τεβαράκοντα ἔ ἔτη ἀφ Ρ ἥδρ εἴ, κοὺ, ὥσπερ τοῖς ἄλλοις 

τοῖς τηλικἕτοις ϑκέτι ἀνάγκη εἴη τῆς ἑαυτῶν ἔξω ςρωτεύ- 

εἰϑα!ι, ὅτω δὴ καὶ βασιλεῦσι τὸν αὐτὸν ὄντω νόμον ἀἄπε- 
δέῤενυε᾽ κοὠκεϊνος μὲν δὴ, λέγων ταῦτω, οὐκ ἐσρατεύετο. 

οὐ μέντοι τότε γέ ἕνεκεν κωτέμεινεν, ἀλλ᾽ εὖ εἰδὼς, ὅτι, εἰ 
φρατηγοίη, λέξειαν οἱ ττολῖται, ὡς ᾿Αγησίλαος, ὅπως βοη- 
Θήσειε τοῖς τυράννοις, τοράγματω τῇ πόλει παρέχει. εἴζω 

14 οὖν αὐτὸς ουλεύεοϑ᾽αι, δ τι βέλοιντο σσερὶ τότων. Οἱ 

δι ἔφοροι, διδασκόμενοι ὑπὸ τῶν μετὰ τὰς ἐν Θήδαις 
σφαγὰς ἐκπεπωκότων, Κλεόμδροτον ἐκπέμπϑδξι, τότε 
τρῶτον ἡγέμενον, μάλο χριμῶνος ὄντος. Καὶ τὴν μὲν δὲ 

κλάπησαν Βαδοῖ, χαρὰ νυϊραίο οἴαπι τατγ, ϑιθρηδην (οἰΠοοῖ ἀιτυϊοταὺ ὁσοῖόν 
ἱρστσν τα: Ῥυῖο, -- τ 

ν 13. ἀπέκτηναν, ὙΤΙοβ Πατπιοίαβ 
Ἀδς ᾳυογαπ ἄπο8 οσοἰάσοταπι Κὅρδγο. 
κδηΐ, τοσεατι ροουπία τυ] αταπε ἰη- 
ξεντὶ, ἀητὸ ν᾽ ἀΐ πγι8. 

ὄντα νόρεον, Ι͂η Α. 7), ἀείαπε ως 

νοῖθα ; Παῦοης Βγ, Οὐδ), Αἀάδηάα 
οεπίαεγας γοάδουθ, υπάς πὶ ἵν, 516- 
Ῥδδη, τόσορία (υδγαηῖ, (δὰ δὲ πιαταῖο 
οτάϊΐπο νόμον ὄντα, ὦ πυπΊλογαπι. ΟἵΌ» 
εἰοηὶν ταί ἀρίο, Ἰερίτωτ, 

βοηϑήσοιε σοῖς σὺ ΝΝ ῬΙυςΑτομ 9 
πο ἀἰετείυ5 ὀχρ᾽ δι Ἶ!. 24. αἱ» 
ρον ἐὶ κα νῶν γον ἴμα 

ν ὑσὶρ φυγάγων τοι πολεμηκὼς αὐὸν 
ὀφθήσεται Θηξαΐον; κακῶς ντοιῶν διὰ σὼς 

᾿ϑυλιύισϑαι, ὅτι βύλοινψο, ἴτὰὰ Μομ5 
ὍΝ (δουταν (οτγριυγατη Α. ... Βεν], 
Οαῇ, υδὶ εἴ τ βύλεσθνα, ὅτι βυλεύοιντο, 
Κδοποϊανίωο ἐπισηάαθας βυωλεύεσθϑα, 
ὁποῖόν τι βύλοωντο, οἵ νοτθν. αὐΐάσπι 
ὀισοῖόν τὴ οχ αἰ ἐν μ᾿ ἴς ἀυχ εξ ἰατο» 

8. τ4. μέλα χειβοῶνος ὄνσορ., 80Ὁ 
ἱπίτῖα πὶ Ὠἰοπιῖβ ἐχία]ς5 γοἀϊδγαηὶ ΤῊ». 
θα5, τοῖα Ρ] αἰάτοῦ, ῬοΪορ. ὁ. 9. ' 

Καὶ σὴν μέν, Ματγρο 8:1, Ιιδοποῖαν, 
σὴν μὲν οὖν, Ἰγοάννε!! ἰῃ Αππαὶ. Χὸ- 
πορποηιεὶβ δὰ ΟἸγπρ. τοῦ. 3. ποίοϊο, 
ἰπααΐο, δὴ μῖὸ ΕἸθαϊμοτὶβ Ετν το 

τὰ ἐπι} το πάες ἤης, Αἵ νοῖο - 
δὐτπογεθ ἤιρ ἐγαης ἰπ ἀσχίτο ΟἸτπεδν 
το δ πιοηεὶβ Ἰαίοτο εἰ αἰτἰσατη ἀρταπι 
ἀατίπροθαηι, ἀυξζογο Ῥαυίθηϊᾶ ἱ, Ρ, 93. 
οοπίγα Ἐγγίῆτοο ἴῃ πη ῖγο Ἰαίοτε οἱ ἐπ 
ἄτοὸ ΡΙαιρος ἢ οοάσδηι δυξίοτο ἴχ, ρὰρ', 
γι14. Ἀρρατοῖ ἱρίταν, Ἰοηρα οοηλπηο- 
αἴὰ5 που παντί ἃ Χοπορποηῖς ΕἸοΠ6- 
᾿νσνν Ῥεγὰϊ 0 πυϊοπῖ γῦοπι νὶ8 

οἠΐοβ ἀσσοθας αὐ Ταηδρταπι 
πη ΟΝ Τποθαγαγη ἰαίοτο Πίαπις 
οοπίγα ἢ ῬΙαίθοαβ νου. ἀοἰοοπάοτὶϑ 
οχ Οἰτέοπο, να ἀυοὶς αὐ ΤΗοίρίδ8, 
ἴῃ Πηίῆσο ΤΒεθαγαπὶ Ἰαίοτο ἢΠιαϑ. 

τ 



“τς, 
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Ἐλευϑερῶν ὁδὸν Χαξρίας, ἔχων. (Ἀιϑηναζων πελτασὰς, 

ἐφύλωδεν' ὅ δὲ Κλυόμροτος ἀνέξαινε κατὰ τὴ τὴν ἐς Πλά- 
ταιὰς Φέρυσαν; ταροϊόντες δὲ οἱ πελταςαὶ δεῤτυγχάνω- 

σιν ἐπὶ τῷ ἄκρῳ ᾧφυλάξεσι τοῖς ἐκ τῷ ἀναγκαίε λελυ- 

μένοις, ὡς σερὶ ἑκατὸν "ἡ τσεντήκοντω ὅσι. καὶ τότους μὲν 
ἅπαντας, εἰ μή τις ἐξέφυγεν, οἱ πελταςαὶ ἀπέκτειναν" 
αὐτὸς δὲ κατέξαινε πρὸς τὰς Πλαταιὰς, ἔτι φιλίας 

ὥσας. ᾿Ἐπὲ δὲ εἰς Θεσπιὰς ἀφίκετο, ἐκέίϑεν ὁρμηϑ εὶς, 15 
εἰς Κυνὸς κεφωλὰς, ὅσας Θηξαίων, ἐςρατοπεδεύσατο. 

μείνας δὲ ἐκέϊ περὶ ἐκκαίδεκω ἡμέρας, ἀπεχώρησε σάλιν 

εἰς Θεσπιάς. κακέϊ μὲν κατέλιπεν ἁρμοςὴν Σφοδρίαν, "ὲ 
ἀπὸ τῶν ̓ συμμάχων τὸ τρΐτον μέρος ἑκάςων". "παρέδωκε ἢ ἢ 

αὐτῷ καὶ χρήματω, ὅσω ἐτύγχανεν οἴκοθεν ἔχων, αὶ ἐκέ- 

λευσε ξενικὸν ταροσμιο ϑόθαι. Καὶ ὁ ὁ μὲν Σφοδρίας ταῦτ᾽ τὸ 
ἔπραδιν. ὁ δὲ Κλεόμιδροτος ἀπῆγεν ἐπ᾽ οἴκου τὴν διὰ 
Κρεύσιος τοὺς μεϑ᾽ ἑαυτξ ςρατιώτας, καὶ μάλω ἀπορῶν- 
τὰς, τυότερώ τῦοτε τυόλεμος τυρὸς Θηξαίους, ἢ εἰρήνη εἴη" 

ἤγαγε μὲν γὰρ εἰς τὴν ἡ Θηδαίων τὸ ςράτευμα, ἀπῆλθε 
δὲ ὡς ἐδύνατο ἐλάχιςα “χακεργήσας. ᾿Απιόντι γεμὴν 17 
37 5. ἣν 2 7 3 ΄ ὰ Ν » 7ὕ ΄ 

ὥνεμος ἄυτω ἐξαίσιος ΕἼΤΕ ΎΈΕνΕΤΟ, ον ΦῸ οἰωνίζοντο τίνες . 

σημοίίνειν τρὸ τῶν μελλόντων. πολλὰ μὲν γὰρ καὶ ἄλλα 

Χαξρίας. Ηΐο Ὀ6|]ο Οοτϊηϊῃΐασο 
δαἀΐαοταϊῖ, πεὸ νἱάείυγ οὐτὰ Ὠεπιο- 
Ῥμοηῖε δυχ ]ο πλἰῆϊι5. ἔξ ΤῊςθΑ- 
Ὦ!15., 

οἱ «σελταφαί, 

ΤΌΤΕ ΠῚ οτγανὶς ΒαοὮ δὰ Χεπορποηιβ 
Αροδίδαπι ᾿ἰ. 22. εἰ πη [πάϊοετα Οεο- 
Βταρῃϊσατα πᾶς του] Ζευπο. δΠε- 
Ῥδηᾶ5 κυνὸς κεφαλὰς Παθεῖ ϑίΘΡᾶπυ5 

Θυος ΟἸεομπιθγοῖαβ ΒυΖ. δρρεϊἰδὴβ ἰδπίεη Κυνοκεφάλως. 
δἀάυχετγαί, 

8.15. Κυνὸς κεφαλάς. Μογτμβ ἀβέτι 
Ἰοσὰπι ῬΙυϊάτοὶ πὶ ΕἸαπιϊηΐο ο. 8. 
κυνὸς κεφαλαὶ, λόφων ὅσα; πυκνῶν καὶ 
τυαραλλήλων ἄκραι λεπῆαὶ, δι΄ ὁμοιόξησα 
τοῦ σχήματος ἕτως ὠνομάσθησαν. ϑεὰ 
ΑἸ ταγ, σὰπὶ Ραΐαῖ, οδαπάογῃ ἴδὶ ἀε- 
ΤουῦΌἱ Ἰοσαπι. ϑυης εἐπῖτῃ [1186 Κυνὸς 
κεφαλαὶ ἴῃ ΤΠΕΠΆ]ϊα Πασπὰ ρτοοὰ! ὅςο- 
τοῦ ἃ ιδε, ας εχ ῬΙαἴάτοδο ἱρίο οοη- 
δι. Ἑαΐάογα πογηϊπαὶ εἰίατη Ρααυία- 
ὨΪδρ Υἱ]. Ρ. 543, Ἑπηάοπὶ ἰδηλεη εἴ- 

ψίσαπι ἰδίάεπλ ζαϊ ἴδ, εχ εὸ ᾿ἰσθὶ ἂγ- 
βάστα, αυοά Ῥέπάδγαπι ἰδὲ παίαπὶ ἔὰ- 
{πὲ ττδάππε (ογρίογεβ νείεγεβ, 

μείνας δὲ ἐκεῖ, Οδῇἶδὶ, οπιίῆς ἐκεῖ. 
δ, τ6. Κρεύσιος. 1τ8 ἀτηεπάανϊε νὰ Ϊ- 

βαῖα πὶ Κράσιος [,δοηο]. οὐπὶ ΕἾ, Ῥοτῖο 
Ὠὶς εἰ [δξϊ, 17. εἰ όο. Υ᾽άς εἰ νἱ. 4. 
ἄ, λὸς ἐξ Ῥαυΐδῃ. Βαοῖϊο. ο. 32. 

δ, 1. πρὸ πῶν μελλόντων. Μδτβο 
Τν εἰ 81. περὶ τῶν μελ. αυρὰ εἰῇ τηο]- 
᾿ϊα58 ἘΠΕ ἑαιείυγ Μοπιβ, νυϊραίστῃ τά- 
τήξῃ, ἀεἔεπάϊι, 

υ 



22. ΟΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒ ΗΕΙΜΕΝΙΟ. 
δούς ον» ον» ρ{!,, Τ, 

γα. ἐποίηδεν, ἀτὰρ «καὶ, ὑπερβάλλοντος αὐτῶ μετὰ 
τῆς σρατιᾶς ἐκ τῆς Κρεύσιος τὸ καθῆκον ἐπὶ ϑάλαταν 

ὄρος, πολλὰς μὲν. ὄνους κατεκρήμνισεν αὐτὸς σκεύεσει, 

πάμπολλα δὲ ὅπλω. ἀναρπαοσϑ)έντα ἐξέπεσεν εἰς τὴν ϑά- 
Ι8λαῆεν. Τέλος δὲ, τοολλοὶ, οὐ δυνάμενοι σὺν τοὺς ὅπλοις 

τσορεύεο αἱ, ἔνϑεν κοὶ ἔνϑεν τῷ ὥκρᾳ κατέλιπον, λίϑων 

ἐμπλήσαντες, ὑπηίως τὰς ἀσπίδως. καὶ τότε μὲν ἐν Αἰ- 

γοοϑένοις τῆς Μεγαρικῆς ἐδείπνησαν, ὡς ἠδύναντο" τῇ. δὲ 
ὑσεραία ἐλϑόντες ἐκομίσαντο τὼ ὕπλω. καὶ ἐκ τῶἄτα 

ἤδη ἕκαςοι οἴκαδε ἀπήεσαν᾽ ἀφῆκε γὰρ αὐτὲς ὁ Κλεόμ- 
ὄροτος. ἐ-χρὰ 

ι9 Οἱ μὲν οὖν ᾿Αϑηναῖζοι, ὁρῶντες τὴν τῶν Λακεδαιμονίων 

ΟἹ. 98. ξ- δύναμιν, κοὴ ὅτι ττόλεμος ἐν Κορίνθῳ ὀκέτι ἦν, ἀλλ᾿ ἤδη 
᾿ ταριόντες τὴν ᾿Α΄ἡικὴν οἱ Λακεδαιμόνιοι εἰς τὼς Θήξας 

ἐνέδαλλον, ὅτως ἐφοξξντο, ὥξε κφὴ τὼ δύω φρατηγὼ, οἱ 

ασυγηπις ἀσγην τὴν τῷ Μέλλωνος ἐπὶ τὸς σαερὶ Λεοντιώδην 

ἐπανώς ἀσιν, κρίναντες, τὸν μὲν ἀπέκτειναν, τὸν δὲ, ἐπεὶ 

ὄχ, ὑπέμεινεν, ἐφυγάδευσαν. : 
20 Οἱ δὲ αὖ Θηξαῖοι, κοφὴ αὐτὼ φοξέάμενοι, εἰ μηδένες 

γινναῖα, Μαῖρο 81, [δορὶ], βίαια, λον σῶ ῥήσορος καὶ Θράσωνος τῇ '"Ἐρχιίως 
αὐᾶπὶ εἰοβαπι νυ ϊζαῖδε Ἰοδεϊοηΐβ εὔε 
σεπίει Μογυβ, αυἱ γενναῖαν δύην εχ 

Ὧοοϊ, ἀδ. 947. δθέετε, 
ασϑίνσα. Μαιρο Τδοηοὶ, ἀφ- 

αρτασϑίέντα. 
8. 18, ἔνϑιν καὶ ἴνϑεν, Ῥοπεήαβ ἴνϑεν 

ἄτεῆ ἰη Α.2, Βτ, απ, ὑπάδ Βτοάδουβ 
εγπσπάαραι: ἔνϑιν ἐσὶ σῷ ἄκρυ, 

8. τῷ. δύναμιν, Μαῖρο 85:1, ἵν, ῥώμην, 
συνησισάσϑην. Οὐαὶ, συνησισάτην, 

ῬΙοίατοα» Ρεϊορίά, 6, τ4. σοηίοητὶε 
ἀς Διπεοηϊεηῆθαβ : οἱ ᾿Αϑηναῖοι σερί- 
φοξοι γινόμενοι τήν τε συμμαχίαν ἀπεί- 
“αντὸ τοῖς Θηξαίοις καὶ τῶν ωνηρι ήμῳ 
ἐξ τὸ δικαφήριον τταραγαγόντις σὸς μὶν 
ἀνίκτωναν, τὺς ὅδ᾽ ἱφυγάδιυσαν, τὺς δὲ 

,ν ἐξημίωσαν. Ὄϊκηὺπ εἰ Ἰοοὺς 
πατοῆὶ σοπίγα Πεπηοπεπεπι ααὶ 

Ἠυο γείογαιογ Ρ, 30, σὰ μιεκβὸν πρὸ σῆς 
ἡμενίρας ἡλικίας γυγινημίνα ὑσὴ Κιφά. 

αὶ Ἤλία Φορμισίου καὶ ἱτέρων ἀνδρῶν 
ϑῶν, ὧν ἐνίων καὶ νῦν ἔσι δῇ σὰ σώματα" 
σύσων γὰρ οἱ μὲν, φρυρυμίνης ὑπὸ Λακι- 
δαιμονίων τῆς ἀξ, βοηϑήφσαντες 
σοῖς εἰς Θήξας κατιῶσι σῶν ᾧ ν σοῖς 
Ἰδίοις κινδύνοις ἠλευθέρωσαν πόλιν ἀφυ- 
γείφονα καὶ πολὺν χρόνον δυλεύωσαν. οἱ δὲ 
πείσαντες ἰξελϑεῖν ὑμῶν σοὺς προγόνυς. 
κιφάλυ σύσυ ψήφισμα γράψαντος, ὃ ἃ 
καταπσλαγὸρ τὴν Λακεδαιμονίων δύναμειν 
ὑδὶ λογισάμενος---ἴγραψιν ἰξιίναι βιιδή. 
ΚΝ ἣν τ γοννβῶη μα σῶν 

Θήδαρ' καὶ ἱξελϑόντων ἰκεῖ σῶν 
ψσίρων πατίρων, ὀλίγαις ἡμίραις ἰξε- 

ὁλήϑη ὁ τῶν Λακεδαιμονίων φρβαξχοι, 
ἠλευϑιρῶντο Θηδαῖοι, Εχ ΒΡ] αἰάτομο 
ἃ ἴν Ατοβίατη Πἰδσορθμαπίατὰ εἰ 
Οὐπεμυπι {αν "δ ρατὶδυ5 Αὐοῖδε 
εἰ Ἰιοοπιίπάα;, Ψὶάς ἀς Οεηὶο ὅοοι, 
Ρ. 3568, 



ΠΠ ΊΔΒΕᾺ Υ. ΟΑΡ, Τν.ς 
ὉΣϑὴ ἃ ἱ ᾿ ᾿ 

ἄλλοι ἢ αὐτοὶ τολεμήσοιεν τοῖς. μυονίοις, τοιόνδε: τι, 
εὑρίσκεσι μηχάνημα" τπειϑεσι τὸν ἐν ταῖς. Θεσπιεῖς ἀρ- 
μοςὴν Σφοδρίαν, χρήματω δόντες, ὡς ὑπωπβεύετο, ἐμξα- 
λὲν εἰς τὴν ̓ Αἡηκὴν, ἵν᾿ ἐκπολεμήσειε τὸς ᾿Αϑηναίους 

Ν Ν Ζ7Ζ » «ἢ Ζ ΘΓ ἐν 

πρὸς τὸς Λακεδαεμονίες. κὠκεϊνος πειθόμενος. αὐτοῖς, 
͵7 Ν ͵ " Ζ «“ Αα 

προσποιησάμενος τὸν Πειρομεῶ κατωλήννεσϑθαι, ὅτι δὴ ἀπύ- 

λωτος ἦν, ἦγεν ἐκ τῶν Θεσπιῶν πρωὶ δειπνήσαντας τὲς 

φρατιώτας, φάσκων, πρὸ ἡμέρας κατανύσειν εἰς τὸν ἴΠει- 
ρομῶῷ. Θριάσι δ αὐτῷ ἡμέρα ἐπεγένετο, καὶ δὲ ταῦτ᾽ 21 

᾿ἐποΐησεν, ὥςε λαϑϑϊν" ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἀπετέτραπῆο, βοσκήματα 

διήρπασε κρὴ οἰκίας ἐπόρϑησε. τῶν δὲ, ἐντυχόντων τινὲς 
τῆς νυκτὸς, ζξεύγοντες εἰς τὸ ἄφυ, ἀπήγίελλον τὸς ᾿Α9η-, 
γαΐοις, ὅτι φράτευμω πάμπολυ προσῆει. οἱ μὲν δὴ ταχὺ 

ΜΠ ὰ 

ξ. 20, Σφοδρίαν. Τλϊοάοτι8 χν. 29. σὸς καὶ ἄκλεισος, εἰκότως διὰ τὸ ἐσι- 
εἰ Φύσει μετέωρον καὶ προπιτῆῇ κρατεῖν πολὺ τῷ ναυτικῷ" εἴ ἴὰπο ροξ 

νοοαῖ βέθυς τοξέτη ΟἸςοπιθτγοίαπι ἰὰ ποβίαπι τεάϊεαπι. ς, ο(. φνλακὴν ἤδη 
φΟΠΠΙΪ ἀδά Ὲ αἷς, αἱ Ρίτέαπι οοου- σῷ Πειραϊῶρ μᾶλλον τὸ λασὸν ἑαιμῦνσο 
Ρᾶτοῖ ; Ροῖοδ ἴῃ Ἰυ ἀϊοίαπι δἀάἀυξλιπὶ 
ἔανεητῖθυβ γορῖθ5 δοϊοΙ αἴὰ πὶ ἔα δ. 
ΘΙ Ποῖ οχ δνεπῖα σοηη)υπ ΟἸςοπ- 
Ὁτοιῖὶ δἀάϊα ε νἱάδιαγ, αὐ ἔργα ἵπ 
Ῥμῃαῖάα ἵἔεξοεταῖ, Εαπάεπι Ρ]υζἴατ- 
οὔκ Ῥεῖορ. 14. ὑπόκεφον σὴν γνώμην 
καὶ κενῶν ἐλπίδων καὶ φιλοτιμίας ἀνοήτο 
μεφὸν γορᾶῖ, [ἀδπὶ Αρεῖ. 24. ἄε εὸ 
[επί : ὉὉὶ ἰαηηξη Οοάϊοεβ αὐϊάδπι 
ϑρῃοάγίδτη Παχπηοδίατη ὙΠΕΡ ΐ5 
(Θεράσνα!ς) ποη ΤΠεΙρ 15 ἀδηξ, 

δόντες. ΟτΑϊΙ ΟΠ οτὰ τηογοῦ- 
τοτῖϑ5 ἃ Ῥεϊορίάἀδ Γ ὈΠἢ, Ρ᾽ 15 δεῖται 
αἄδτι ρϑουπίατῃ γ᾽ αἱ ἔξ ἀρὰ ϑρδο- 
ἀπίδγα, ἐγδάϊς ῬΡΙατάγοῃιι5. Ραϊορίά. ο. 
14. εἰ Αξεῆ!. 24. 

ἐκπολεμήσειε, Αἀ Ὀ6Ι]ὰπὶ ἱποςπάς- 
τεῖ, Ηοος {επία Ηδγροοζαίίοη Χεπο- 
ῬΒοπίεσῃ, δἰτν ἴῃ ἴχτο Ηδ]Ἰεπϊ σογα τὰ 
Ροί ΙΗ ἐκπολεμῆσαι ῥτὸ ἐχκσπολεμῶσαι. 
Ζοπϑζγξε τοὶ πιοηϊι πὶ ργοΐαϊς ἡ 1 Κε- 
ὩδὶΓ δὰ Ατητηοπίατα ρδρ. 72. ΡΙαἴατ- 
οἤ5 ΡΕΪορΡ. σ8Ρ.14. πος ἰάδπι σο ἢ] ο 
Ῥεϊορίάξε εἰ Θοτρίάδε Ὀοξοϊδγοδαγατι 
οοτηπηὰπὶ ἕδδιυτη πᾶτγθηϑ, συγκρῶσαι 
πάλιν τὸς ᾿Αϑηναίως τοῖς σις. 

[ἀπύλωσος. Ιάεπι δοοϊάϊε ΑἸμεηὶ- 
ἐπι ἀπίρθᾶ, οὐτη Γ68 {Ποτα τη τηᾶχὶ- 
τὴς βοτεζειῖ, δυδῖοστς Ἐπαογά. ᾿ἰ. 93. 
τῦ πιωραιῶξ, τῷ λημένορενντῆν δὲ ἀφύλα- 

λιμένων τε κλείσει καὶ τῇ ἄλλῃ ἐπιμελείᾳ, 
5 Ποῖ ροβαυδπι “ἢ πργκήκκαῦςς ἃς 
τίοαπι ΑἰΠπεπίοπῆππι ρίαπα δνεγίογαι, 
Ῥοτίαπε ἰρίαπι περίεχεγᾶπε Αἰπεπίεη.- 
ἴε5, εἰ ρϑυϊαιὶπὶ ἱπιρογίαπι. τηδτγὶς 
Ἰΐογατῃ αϑδέϊαηϊεβ. Ἐκ “4ἀεηά]ς.} 

8,21, Θριάσι. Ὁ αυε δὰ ΕἸειῆπετα 
Ρτονθέϊατη τϑά δ ργορίεσ χη ΠἸτατα 
τιπιογοτα τταάὶς Ρ] αἰδγοῃ, Ῥεϊορὶά, ο, 
14. Ταπηθη εχ ἴδοτῖβ ΕἸεα ἤπ 5 Τα δῖ το 
Ρϑγαϊῖς εὲ τ  Π1τ65 τεγγα ξ, ἤᾶγγας Α- 
Βεῇ!. ο. 24. Αὐ βϊάε5 ἴπ ΕἸεαῆη, ογαῖ. 
Ρ- 452: εἀ,. (απίετὶ Σφοδρίου.---ἤρκεσαν 
αἱ δᾷδες φανεῖσαι καϊασθέσα; τὴν τόλριαν, 
ὕπάς οοἸΠρίτατ ππεπίε τηεάϊο Βοεάγο- 
ταΐοπα φρβοάηα: ἱπουγῆοπεπι δοοῖ- 
ἀϊῆϊθο, αυο μετ ἀϊες πονεπὶ ἴδοτα ΕἸεὰ- 
Πηῖα οοἸε γα θαπίατ, 

ἐδὲ ταῦτ᾽ ἐποίησεν. Θεὰ πς Ὠοῦ αυϊ- 
ἀδθπι εβδοῖς, εὐπὶ ἱπιροϊε, αὐ ἄπάετγει 
Ἰαῖογθ. 1τὰ Μοτὰβ. Θυεῖῃ {ξηΐατα 
ἐφ ϊάεπι 6χ νεηθὶβ βτϑβοῖβ γε] Γπητηᾶ 
Υἱ ἐχιοτγαετγὶ ρΟῆἘ πορὸ, 

[ὠδὲ ταῦτ᾽ ἐποίησεν, ὥτε λαϑεῖν, Νε- 
φμε 7απι ἑΐα (6 κεδῆι μἱ ἰαίενεῖ, Ἡ. Ε. δοηι- 

υδίμενα αδΓεοῖν ἰαίεηάί, ΝΠ τα ]15 
αὔτ' ἐποίησεν, Τεηϊτοητα ἐδάοτα. ΕἾΔΑ. 
ᾺᾺ] 

ἀπιτέτραπο Ματρο 81, Γ.. ἀσεσρά. 
πίτο. 

υ 2 

Ὡ- 

΄ 
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ὁπλισώμενοι, κοὶ ἱππεὶς κοὴ ὁπλῖται, ἐν φυλαωκῆ τῆς πό- 

22 λεὼς ἦσαν.. Τῶν δὲ Λαρκεδιιμονίων καὶ τρέσξεις ᾿Αϑή- 

γησὶν ἐτύγχανον ὄντες, παρὰ Καλλία τῷ προξένῳ, Ἔτυμδι 
κλῆς τε καὶ ᾿Αριφόλοχος καὶ Ὠμκελλος᾽ οὺς οἱ ᾿Αϑηναῖοι, 

ἐπεὶ τὸ σρῶγμω ἠγγέλθη, συλλαξόντες ἐφύλασσον, ὡς 
κα τότες συνεπιδελεύοντας. οἱ δὲ ἐκπεπληγμένοι τε ἦσαν 
τῷ πράγματι, κφὶ ἀπελογᾶντο, ὡς οὐκ ἄν ποτε μωροὶ 

ὅτως ἦσαν, ὡς, εἰ ἤδεισαν καταλωμβανόμενον δ᾽ Πειραιᾶ, 

ἐν τῷ ἄξει ἂν ὑποχειρίους αὑτὸς παρεῖχον, καὶ ταῦτα, 

ὶ 23 ταρὼ τῷ προξένω,͵ οὗ τάχις᾽ ἂν εὑρέϑησαν. Ἔτι, δὲ 

ἔλεγον, ὡς εὔδηλον κρὶ τὸς ᾿Αϑηναίοις ἔσοιτο, ὡς ὁδὲ[ ἡ 

πόλις τῶν Λακεδαιμονίων ταῦτα συνήδει. Σφοδρίαν γὰρ 
εὖ εἰδέναι ἔφασαν, ὅτι ἀπολωλότω πεύσοιντο ὑπὸ τῆς πό-. 

λεως. κοὠκεῖϊνοι μὲν, κριϑέντες μηδὲν συνειδέναι, ἀφήϑη- 
γάσαν. Οἱ δὲ ἔφοροι ἀγέχαλεσαν τε τὸν Σφοδρίαν, "σὴ 

ὑπῆγον ϑανάτε. ἐκέϊνος μώτοι φυξέμενος, ὁ ὄχ, ὑπήκεσεν" 
ὅμως δὲ, καάπερ ὅχ ὑπακέων εἰς τὴν κρίσιν, ἀπέφυγε. 
καὶ τοογλόις ἔδοξεν αὕτη δὴ ἐν ἐν Λακεδαιμονίοις ἀῤιμάρατῃ 
δίκη κριθῆναι. ἐγένετο δὲ τῶτο αἴτιον. 
Ἦν υἱὸς τῷ ΣφΦοδρία, ἡλικίαν τε ἔχων τὴν ἄρτι ἐκ 

παίδων, Κλεώνυμος ὄνομα, καὶ ἅμα κάλλιςός τε καὶ εὐ- 
δοκιμώτατος τῶν ἡλίκων. τότα δὲ ἐρῶν ἐτύγχανεν ᾿Αρχί- 
δαμος ὁ ᾿Αγησιλάξ. οἱ μὲν οὖν τῷ Κλεομδρότῃ φίλοι, 
ἅτε ἑταῖροι ὄντες τῷ ΣφΦοδρίω, ἀπολυτικῶς αὐτῷ εἶχον, 

ὦ ως εἰ 

25 

6. 2}, τοροξίνῳ, Μαὶς Δ... Βε. Οκῆ, 
ΤΙροξίνν, υε΄ πιοπυϊς ἰδπὶ Βγοάδουβ, 
Τρίς ΟαἸ 5. ἰηΐγα νὶ, 3, ἴῃ οταιίοης 
ἀρυὰ 1μλσοάαπηοηΐον ΓαᾺ ΠΊ ἡδέιδι πιρο- 
ξινίαν, Ἑανοῦκπι {|ΠΠ|Ὸ 1ιλοςάτοτγηοη  ἷ8, 
εἰυίαυς κά Ληιοπίατη ὙΤΠοθαπογατη 
ΡοΪεπιαγοθυτὰ. ᾿ἰείογα, αὐἱθο5. οὰπὶ 
ἀξ (εὐϊίοπς εαχί!υπῦ πάπηοηεθαι, 
ΡΙυνεομιν σοπιπισπηοσαν ε, 

“Ὧκελλοε, Ἰηΐγα ᾿ἰδγο νἱ, κ, 21, 
σατη Ειγπιοοὶς, Ἰοζαίαν Λιμοηΐ, νο- 
εἰ ξ ἀϊοίταγ "Ωανλλοε, Θυῖ (ογπῖδ 

τοδιίου οὐ νογαὰ ἤϊ, ἱβποτο, 
ἀνικάλεσαν, ἴῃ ΑἸά, ). Οδῇ, 

ἢτηρίοεχ ἰκάλεσαν, 
ὑπῆγον, [τὰ νυἱραϊυ πὶ ἀπῆγον ΘΟ γ- 

τοχίς Ῥίογίοα δά Μαυίη μ. 478. οἱ 
Μαϊοκόδαὶγ δὰ Ἡογοάουυπι ἰχ. 93. 

δ, 25. Κλεώνυμος. Ηϊοτδπ εχ 
χρδ ον ἰάσπι ἔδρα νου 8 τορο- 
τἰϊς ΡΙατΆτοῖνα 5 Ἀκοῖ, οὔρ. 25. 

τῷ Σφοδρίᾳ ἀπολυτικῶς, Νοπιοη 
οὔ ίογαης Δ, ,. Βγ, Οὐδ), οἱ ἀεϊπάς 
ἀπειλητικῶς [οπρεατη Βαῦςηις, οὶ α 

ἕῳ ων σαηὰν 



δ... 
ἷ 

ΤΠ ἼΠΒΕΕΒ ν. ΟΑΡ, τ᾿. τοβ 
; τὸν δὲ ̓ Αγησίλαον καὶ τὸς ἐκείνου Φίλες ἐφοθῶντο, αὶ τὰς 

Δ ̓ δὰ ἃ μέσε δέ: δεινὰ ἰκία ἐδόκει τππεποιηκέγαι. Ἔκ τότε 26 

᾿ πὴ ἙΝ 

ἕ ὁ μὲν Σφοδρίας εἶπε τρὸς τὸν Κα λεώνυμον' ἔξεξί σοι, ὦ 

υἱὲ, σῶσαι τὸν τσατέρω, δεηϑέντι ᾿Αρχιδώμε, ᾿Αγησίλαον 

εὐμενή ἐμοὶ εἰς τὴν κρίσιν τταραογέϊν. ὁ δὲ ἀκόσας ἐτόλ- 
3 “ Ν ον ἡ 7 Ν, 23) ἂν» Μ » μησεν. ἐλϑεῖν πρὸς τὸν ᾿Αρχίδαμον, καὶ ἐδέίτο σωτηρώ αὺ- 

τῷ τὲ τατρὺς γενέσθαι. ὁ μέντοι ᾿Αῤχίδαμος, ἰδὼν μὲν 
τὸν Κλεώνυμον κλαζοντα, συνεδάκρυε ταρεςώς" ἀκὅσας 27 

ἀπεκρίνωτο" ἀλλ᾽, ὦ Κλεώνυμε, ἴσθι, ὅ ὁτί ἐγὼ δὲ δεομένε, ἀπ᾿ 
μὲν τῷ ἐμῷ πατρὶ ἐδ(ὲ ἀντιξλέπειν δύνωμαι, ἀλλὰ, κἄν 

τι βέλωμαι διαπράξασγαι ἐν τῇ τπόλει, ττάντων μᾶλλον 
ἈΝ» Ν ΄ “ ᾽ » Ν Ν ΄ ΄ ἢ τῷ πατρὸς δέομαι" ὅμως δι, ἐπεὶ σὺ κελεύεις, νόμιζε, 
πᾶσάν με προϑυμίαν συνέξειν ταῦτά σοι τπρωχιϑῆναι. 
Καὶ τότε μὲν δὴ ἐκ τοῦ Φιλιτίου εἰς τὸν οἶκον ἐλϑὼν ἀνε- 28 
παύετο" τῷ δὲ ὄρϑρε ἀνατὰς, ἐφύλαξε, μὴ λάϑη αὐτὸν 
ὁ ὁ πατὴρ ἐξελϑών. Ἐπεὶ δὲ εἶδεν αὑτὸν ἐξιόντα, ταρῶτον 

τς μὲν, εἴτις τῶν πολιτῶν ττωρῆν, τσαρίει τέτες διαλέγεοϑ' αἱ 
αὐτῷ" ἔπειτα δι, εἴ τις ξένος" ἔπειτα, δὲ καὶ τῶν ϑερα- 

ϑίερῃδηυβ ποβτγατῃ ᾿οξδεϊοπετη Ῥτορο- 
ζαϊῖ, εαγηαὰδ ἴε ἴῃ ᾿ἰὈτὶβ. ψϑίου Ὀ08 
τερεῆξ αἰχῖτ. Μετῖϊο τατηδη ἄς ἰῃ- 
τορτταῖε ἰβία8 οἰαπὰ Ἰεξεϊοη β ἀιὈἰτα- 
νἱς Μοτ8, οἤξηία8 ἱπρυὶ πηΐβ δεπϊεῖνο 
αὐτῷ, Θυοάσῆῇ νεῖὸ ἱπιεγίδετία πὶ σῷ 
Σφόδριᾳ οὐπὰ Εαά, νεϊα 5 Οπλ  ετῖ5 οἵ 
αὐτῷ τὰ πλελβ αβ νης τειγΆ χεσῖβ, πᾶπο οβξη- 

ὑτι- 

' "ἢ παυα εἴΐατα μαῆ. 
ἀσπολυτικῶς αὐτῇ εἶχον, Ἡ,. Οωῤὶ- 

εὐαπὶ οῤ᾿αδαπίψο αὐ οὶ μηοηότη πονμΐπῖς, 
Νόοη ΤΊΌΙ {0]1 ποὺ Ἰοφυσπαϊ ρεπὰβ νυἱ- 
ἴὰαπὶ ἔχετε ἄκυρον. Τεδηαἀϊταγ νοτὸ 
᾿αυδάδηη Ἀπ]ορΊθ ἔρεοῖς. 1 ἐρωσι- 
κῶς τινὸς ἔχειν ἴει διακεῖσθαι εἴς, Οοηξ, 

Ὑ]. 1. , 4. Ρ. 314. υδἱ τἀπηδη ἀδιῖνα5 
ῬΑ. πως ἢ 

διὰ μέσου, ΝΜεαϊ ἐδδιοπὶ δά ἀϊ- 
ΘῶῚ ἰητεγρτεϊδίαγ Μόγαβ. Ῥ] αἰαγοῃ8 
Ἀξεῆ!. ο. 24. ΒΡ μοατίατα τα ε, ΓΙᾺ 
ἐχ σῆς ὑπεναντίας «άσεως σῷ ᾿Αγησι- 
᾿λάῳ, 

8.26. ἰδδισο σωτῆρα αὐτῷ. Ιιὰ εχ 

τηδγβίης Τεοποῖαν. {οτρῇ ὑτὸ νυϊξαῖο 
ἰδεῖσο αὐτὸν σωτῆρα. 

8. 2). ἀλλὰ κἄν τι. Ἰροποὶ, ἀλλ᾽ 
ἄν. Ἰῃ υἴτᾶᾳὰς ἰδηηδη ἰεξιϊοης (οτὶ- 
Ὀεπάμπι εγαῖ ἀείποερβ βύλωμαι. Ἰρὶ- 
ταῦ νυϊραῖα τα βώλομα, οοττεχὶ. 

συνίξειν, ϑίερἢ, οὐτὰ υο ἕαοὶϊς Μο- 
Τ5 ἕξειν, Γδοηο]. συμπαρέξειν ἐεταεηάδ- 
Ὅαι. Εᾳυϊάθτι [βομοϊανίαπα Τεαμοσ. 
Ἐπ εηἴπὶ ἀϊξια τι Ῥ͵Ὸ συμιαροψυροεῖσιαι, 
00 γεῖθῸ ἴξρε ατίτογ Νοῖετγ. 

8. ,χ8. φιλισίω, Μδῖρο [ξοποῖανὶϊ 
φιδιτίου. ΑἸτετα τἀτηςη στ ρίαγὰ τερο- 
τταγ οἰΐαπὶ ἂρυὰ Νοῖηιπὶ ἀς ΒΕρυΌΙ. 
Γαρράδτῃ. 1. 6. δὶ νἱά, Ζευπίυτη. 

τραρίει σύτως. Ἰίᾷ εχ τηδιρίης [,. 
'ϑίερῃ. ΤοΠρῆ ρῖὸ νυϊξαῖο παρήνει. 
ϑεά τηλ]ε ἱπιεγργθίδίυγ Μοσὰβ παρίεε 
ῆο : οεάεθας 11115. Θυΐη Δἀπαϊτιεραι 
1108. 510 ΟΥὐτορ, 1. 4. 6. ὅτι οὐ π'αρίοι 
αὐτὸν πρὸς σὸν πάπαον. ϑῖο εἰ 4110] 
Χεπορἤοη. 
΄ ἔσεισα δὲ καὶ τῶν ϑεραπόνσων σ' Ἄγ 
μένῳ. Τὰ οὐπὶ 1... εἰ 8ι:, (οἡρῆ. 
υϑ 

“ὩΣ Ξ 



204. ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒ5 ΗΕ ΤΕΝΙΟ, 

πόντων τῷ δεομένῳ παρεχώρει. τέλος δὲ, ἐπεὶ ἀπὸ τοῦ 

Εὐρώτω ἀπιὼν ὁ ᾿Αγησίλαος εἰσῆλθεν οἴκαδε ἀπιὼν 
ὥχετο δὲ τοροσελϑϑών. κοὴὶ τῇ ὑφερωίῳ δὲ ταυτὼ ταῦτα 

29 ἐποίησεν. ὋὉ δὲ ᾿Αγησίλαος ὑπώπηευε μὲν, ὧν ἕνεκεν 

ἐφοίτα" οὐ μέντοι ἠρώτα, ἀλλ᾽ εἴα αὐτόν. ὁ δὲ αὖ ᾿Αρχί- 

δώμος ἐπεϑύμει μὲν, ὥσπερ εἰκὸς, ὁρῶν τὸν Κλεώνυμον" 
ὅπως μέντοι ἔλϑοι τυρὸς αὐτὸν, μὴ διειλεγμένος τῷ πατρὶ, 
σερὶ ὧν ἐκέϊνος ἐδεήθη, ὡκ εἶχεν. οἱ δὲ ἀμφὶ τ' Σφοδρίαν, 

οὐχ, ὁρῶντες τὸν ᾿Αρχίδαμον ἰόντω, πρόεϑεν δὲ ϑαμίζοντα, 

ἐν παντὶ ἦσαν, "μὴ λελοιδορημένος εἴη ὑπ᾽ ᾿Αγησιλάξ. 
ϑοτέλος. μέντοι ὁ ᾿Αρχίδωμος ἐτόλμησε προσελϑεῖν, καὶ 

εἰπέϊν" ὦ πάτερ, Κλεώνυμός με κελεύει σου δεηθῆναι," 
σῶσαί οἱ τὸν τυατέρα᾽ καὶ ἐγώ σου ταῦτω δέομαι, εἰ 
δυνατόν. ὁ δὲ ἀπεκρίνατο᾽ ἀλλά σοι μὲν ἔγωγε συγ- 

γνώμην ἔχω" αὐτὸς μέντοι ὅπως συγγνώμης τύχοιμι 
ταρὼ τῆς πόλεως, ἄνδρω μὴ καταγιγνώσκων ἀδικεῖν, 

31 δὶς ε᾿ τίσατο ἐπὶ κακῷ τῆς πόλεως, ὄχ ὁρῶ. Ὁ δὲ 
τότε μὲν πρὸς ταῦτα ὀδὲν εἶπεν, ἀλλ᾽ ἡηϑεὶς τῷ δικαίου 

" 

ἀπῆλθεν. ὕςερον δὴ ἢ αὐτὸς νοήσας, ἢ διδωχθεὶς ὑπό τῶ, 

εἶπεν ἐλϑών' ἀλλ᾽ ὅτι μὲν, ὦ πάτερ, εἰ μηδὲν ἠδίκει 

ΣφΦοδρίας, ἀπέλυσας ἂν αὐτὸν, οἶδα" νὺν δὲ, εἰ ἠδίκηκέ 

τι, ἡμῶν ἕνεκεν συγγνώμης παρὼ σᾷ τυχέτω. ὁ δὲ εἶπεν" 

7, ΒΥ], Ἰορίτωτ - ἔσειτα δ' εἴ σις καὶ τῶν 
διομένων σαριχώριι σῶν ϑιραπόνων, πο 
{εηΐα . δᾶπι ἰἀπηεη (τρίτα πι γενο-: 
σανεται Μοτγυ5. 

δ, λφ. ἱφοίσα, Τατα ἔγοσυεηβ {ΠῚ 

Ψ 

υδίαυς δάσεγας, Οεδίογυπι ἐβτορίὶς τἰπιΐ- 
ἀκπὶ Ἀτομίάατηί οσυπειαιτίοηεηι ρίηχίς 
Χεποόρθοη, Οδίουπ ίατοτα Ἰοοὶ πείοϊο 
αύδηι τερετγίγε ἢδὶ ν Ως ες Μοπις, 

ἦν τοαντὶ ἦσαν, Μαϊάς εἰπηιοθαηϊ, 
δηχί ογαης, [8 ἱπίγα νἱ, 1. 4, ἐς σἂν 
ἀφικέσθαι, Οοπί, Ναϊοκεπαίν δὰ Ηε- 
τοάοι, Ρ, 557, ἴῃ ΛηΝΌΔῆ ἰϊ, 1, 12, 
ἐπὶ σἂν ἰλϑδιν εἴξ - ογη πα ἐεπίατε. 

λελοιδορημένος. Μαῖρο ἵιαοποῖ, λε- 
ΜΌΡΟΝ ὑπ᾽ ᾿Αγησιλάνυ ἀσιληλα- 

γο6 εἴη, 

σε, Αὐρδεὶ, ὅς Ἰοσοηάυηι οἢδ οοηζοῖ, 
αυσὰ εἰ τὶ ῥἱδοει, 

8.31, τναρὰ σῇ, Μαγζο Ἰιδοηοῖαν. 
ὑσὸ σοῦ, Ομίεγατι πονογαης ἀγηϊοὶ, 
ααΐ Ἰανφηὶ σομῆ]!απὶ ἀεξάσταηι, δηὶ- 
τυ πὶ ΑΚΟΠΙαἱ πιο! ]οπὶ οἰ (ΔΟἸ]Ποτ ἰπ. 
ποῦ, Εὰ8. οηΐπὰ φρο πιὸ- 
τηογαῖ ῬΙυϊΆγ ΟΠ 5. Ῥχθοοορί, τοὶρ Ὁ], 
βεγοπάδε Ρ. 121. δὰ Τάτδατη, Οατγὶοο 
τοκυΐυπι, πᾶπο; Νικίαν, ἀ μὲν οὐκ 
ἀδικδι, ἄφις, ἀδ' ἀδικεῖ, ἐμοὶ ἄφες" σάν- 
σωφ ὃ ὄφι:. 



ΠΥ ΊΜΒΕΒ Ν᾿. ΘΑΡ, Τν. ἀ 

ἂν μέλη καωλὼ ταῦτ᾽ ἡμῶν εἶναι, ὅτως ἔξω. ὁ μὲν δὴ 

ταῦτω ἀκόσως, μάλα δύσελπις ὧν ἀπήει. Τῶν δὲ τοῦ 382 
Σφοδρίε φίλων τὴς, διαλεγόμενος ᾿Ετυμοκλέϊ, εἴπεν᾽ ὑμέϊς 
μὲν, οἵμιαι, ἔφη, πάντες, οἱ ᾿Αγησιλώξ φίλοι, ἀποκτε- 
νέῖτε τὸν Σφοδρίαν. καὶ ὁ Ἐτυμοκλῆς, μὰ Δία, οὐκ ὥρα 
ταὐτὰ, ἔφη, ποιήσομεν ᾿Αγησιλάῳ ; ἐπεὶ ἐκεῖνός γε πρὸς 

πάντας, ὅσοις διείλεκται, ταῦτω λέγει" μὴ ἀδικεῖν μὲν 
Σφοδρίαν ἀδύνατον εἶναι" ὅςις μέντοι, ταῖς τε ὧν, κα 
πωιδίσκος κφὴ ἡξῶν, πάντα τὰ κωλὼ «αοιῶν δὲετέλεσε, 
χαλεπὸν εἶναι τοιϑτον ἄνδρα ἀποκ]ιννύναι" τὴν γὰρ. Σπάρ-. 

τὴν τοιότων δέοϑ᾽αι φρωτιωτῶν. Ὁ δὲ ἀκόσας ταῦτα, 83 
ἀπήγίελε τῷ Κλεωνύμῳ. ὁ δὲ ἠοδϑὲς, εὐθὺς ἐλϑὼν πρὸς 

τὸν ᾿Αρχίδωμον, εἶπεν" ὅτι μὲν ἡμῶν ἐπιμελῆ, ἤδὴ ἴσμεν᾽ 
εὖ δὲ ἐπίςω, ᾿Αρχίδωμε, ὅτι καὶ ἡμεῖς πειρασόμεϑα ἐπι- 
μελέϊαϑαι, ὡς μήποτε σὺ ἐπὶ τῇ ἡμετέρῳ φιλίω αἰογυν- 
ϑῆς. Καὶ ἐκ ἐψεύσατο, ἀλλὼ καὶ ζῶν ἅπαντ᾽ ἐποίει, 

ὅσω κωλὰ ἐν τῇ Σπάρτη, καὴ ἐν Λεύκτροις. τρὸ τῷ βασι- 

λέως μωχόμενος σὺν Δέάνωνι τῷ πολεμάρχῳ, τροσπεσὼν 
πρῶτος τῶν πολιτῶν, ἐν μέσοις τοῖς πολεμίοις ἀπέϑανε. : 
καὶ ἡνίασε μὲν εἰς τὰ ἔχατα ᾿Αρχίδαμον' ὡς δὲ ὑπέ- “ " ὅη 
φύετο, οὐ κατήογυνεν, ὥλλῶ μαωῦλον ἐκόσμησε. Τοιδτω “νι εἰυῤ κοί 

μὲν δὴ τρόπῳ ΣφΦοδρίας ἀπέφυγε. 
Τῶν μέντοι; ᾿Αϑηναίων οἱ βοιωτιάζοντες ἐδίδασκον τὸν 384 

ὁ δρω 

ἂν μίλλῃ. 1,. εἰ 8ι. ὑκῶν ἄν. τ:ξὰ εοθαίωτ, } 
ποίδίογ αἱ ζαϊρεξιατη ἀκθν. Ρ]αἴατ- διείλεκται. Ἀ. }, διείλεγκται. Οδῇ, 
Ομ Αρεῆϊ!. ο. 25. σκέψασθαι δὲ φή. διέλεγκται. 
σας ὅτι καλῶς ἔχει καὶ πριπόνσως ἀπ- 
ἤλϑεν, ΑΙ Βίορμδη. ετηεηάδθαϊ σκέ- 
Ψψεσϑα,, ὕπάε (υὐρίοοτ, ἰεξξαπι οἰἵπὶ 
ἰπ Ὦοο Ἰοοο δἰ δ : ἀ μέλλει, καλὰ-τ-- 
ὕσω σκέψομαι" ὁ μὲν δὴ εἴ οεῖ. Θυοάῆ 
ψεῖῸ ἀἰχεγαῖ ραΐου ὅσω ἔξω, πο εταῖ, 
αὕᾶτε Π]ϊι5 μάλα δύσελπις ὧν δίϊτεῖ. 

8.32. σαὐτὰ ἔφη. Ψετθαπὶ ἔφη ο- 
τηϊτίαης Α..1. Οδῆδ]. ϑεά τοξείας πὰς 
τοιγαχὶῖς ϑὲ, εἴ 1.. εχ ἐδεαυεητθι5, Ὀδὶ 
ΡοΙ ἀδύνωτον εἶνα; τηαῖς ἰηΐεστατῃ ἴε- 

δ. 34. οἱ βοιωτιάζοντες, Ἐπ ρετι- 
πδηὶ νετθδ ΡΙ αἰδγοὶ Ρεϊορ. ο. 15. ἐκ 
σύτε πάλιν πσροϑυμόσατα ᾿Αϑηναῖοι τοῖς 
Θηδαίοις συγεμάχεν καὶ τῆς ϑαλάσσης 
ἀντελαμβάνοντο, καὶ περιϊόντες ἐδέοντο 
καὶ προσήγοντο τοὺς ἀποεατικῶς τῶν 
Ἑλλήνων ἔχοντας. ϑεὰ οτηπίυπι ἀϊ- 
Βιηξδεδῆπης θοὸς πᾶγγαὶ Ὀ]οάοσιιβ χνῦ. 
28. αἰΐεπο ἰάτηθη ἰοοο, δηΐθ ϑρΡδο- 
ἀτίξε ἴς. ἱσγηρεΐα τ, εδάεπιὶ τατηθῃ Ο- 
Ἰγτηρίδάς τοῦ. 4. ϑυίριοαίι5 εν εἰ- 
υ 4 ᾿ ὶ 



37 δεηϑέρ. 

96 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙῚΒ ΗΕΓΤΈΝΙΟ. 

δήμων; ὡς οἱ Λακεδαιμόνιοι ὥχ, ὅπως τὶμ 
᾽ Ν 

Ὁ, ὥϑλῳ 

καὶ ἐπαινέσωιεν τὸν Σφοδρίαν, ὅ ὅτι ἐπεξόλευσε ταῖς ᾿Α9ή- 

ψαίς. "οὶ ἐκ τὔτε οἱ ᾿Αϑηναῖοι ̓ ἐπύλωσάν τεῦ ποίραδᾶ; 

γαῦς τε ἐναεύπηγῶντό, τὸις τε Βοιώνς ἐδοήϑεν τάση γι 

356 ϑυμίω. ΟἱἨ δὲ αὖ Λακεδαιμόνιοι φρεράν τε ἔφηναν ἐπὶ 
τὸς Θηδαίως, ν»»" τὸν ᾿Αγησίλαον νομίσαντες ζρονιμώτερον 
ἂν σφίσι τοῦ Κλεομίρότου ἡγήσεσθαι, ἐδέοντο αὑτῷ, ἄγειν 

Ἁ ͵7ὔ ς ᾿ » Ἁ -«ἤὔ 5 δὰ ἊΝ ὰ »" 7 ΄ 

τὴν φρατιάν. ὁ δὲ εἰπὼν, ὅτι δὲν ἂν, ὃ τῇ ττόλει δοκοίη, 

50 ἀντεὶπ έϊν----τσαρεσκευάζετο εἰς τὴν ἔξοδον. Τιγνώσκων δὲ, 

ὅτι, εἰ μή τις τροκατωλήψνοιτο τὸν Κιϑιαιρῶνω, οὐ ῥάδιον 
ἔξαι εἰς τὰς Θήξας ἐμξαλεν, μωϑὼν πολεμῶντας τοὺς 
Κλειτορίες τὸς ᾿Ορχομενίοις, κοὴ ξενικὸν τρέφοντας, ἐκοι- 

νολόγήσατο αὑτοῖς, ὅπως γένοιτο τὸ ξενικὸν αὐτῷ, εἴ τι 

μῳ ὙΥ εΠε! σ᾽ 5, 118 ᾿τοοροίζετο οτ- 
ἴης ἐγδάίτα εῆδξ, εἰ σοπηράγανῖς ἤὰης 

Χοπορποηιβ ἰοσὰπι, Οπλῆς ἰϑτηθη, 
ῬΙΘτατοὶ Ἰοοὺπι δἰ δ ἴα τη ΧΈπορθου- 
τἷἰ5 ρΡοῆεᾶ αθετεηάυ πὶ, εχ ααϊθ5 ογὰο 
Του ἴατ8 οἷατε σοηδβίταὶ ρΡοιεῖ. 
Τυοάοτω5 Ἰδ᾽τατ Διδεηϊοηίεβ, αἰτ, πὶ ΐ- 
{5 Ἰεχαῖίς οἰνίταῖεβ Οτδοοῖδε Ποτζαιοβ 
εἴε, αὐ Τὰρογθαπι Πλορἀθοπιοπίογα πὶ 
Ἱπιροηαπι ἀοϊγοξίαγεπι, ῬΠπιοβ ἰρὶ- 
τον δοσείης μὰ ρᾶτίο5 Αἰπεηπϊεηῆυπὶ 
Ὁπίοβ εἰ ΒγΖαητίοβ, ἀεῖπάς Ἐποάϊος, 
Μιιγϊοηῶοβ αἰϊαγαπηαας ἰηίϊά πα τη 
ἱποοῖαθ, Αὐξῖο ἰζὰ ῥδυϊαϊ πὶ {Ὀοἷο- 
τάπη πυσηστο, Αἰ ΒεηἰςηΓε8 ΠΟΙ ΠΟ 
Τοσίϊοσατθ. σοποὶ πὶ ἱπαίτα πε, ἴῃ 
400 ἀοϊοξὶ! εχ ἀπδαυδαθο οἰνίταϊο 
οοηίωυϊεγοης ἄς σοτητηυπηὶ (αἷς. Οοη- 
{ε 5 σοη οἱ" μα θοθαταγ Αἰ μϑηἶ8, οἷ- 
νἱκατὶ απίουΐαυς Γ θταμ!! [05 γαῖ, [π|- 
μον» 6} Διμεηίθηίεβ. κοτε δαπί, 
οἵ ϑρῃιοάτίδε ἱπηρείαπι ἴῃ Ῥίγθδευ τη 

“ΓμοῦδηοΣ εἰἰδπὶ ἱπ σοτηπηῦης σοηοὶ- 
Ἰίαπι οοϊογατυ δάτι ος [ἸΠΠ , τοίοσι 
Ῥιοάογον 9 πάδίς ῥηθίογοα, Διμοηὶ- 
οπΐοα ἀφοτγον δ, οὐ ἀρτί ρεγ (ουεἰτο- 
ποπὶ σοσυρδιὶ (υληρυχίαι ἃ ΘΟ ἡ 8 
(αἷς δοπι πὶ» ἀπιίαυ δ ταί τασγεηζυγ, 
ποπηοαυς ὄχίγα Λειίοιν ἤποβ ἀρτὶ οο- 
Ἰεπάΐ 0. Βαθογοῖ ̓  αὐὸ ἐπέϊο ρἱυγον 
οἰἴατα οἰνίίατος δά ρατίεν ΑἰΠεηϊεπ- 
τῳ Δοοο δ, ἰῃ Ρεπιίρ δυίοτα Εὰ- 

Ἐπεὶ ἢ τὼ διαξατήρια ἐγένετο, πέμψας, πρὶν 

Ὀσδε οἰνιταῖε5, ἐχοορία Ἡοῆίθα. Ηδ- 
ἔδϊεπαϑ Ὀϊοάογαβ, Αἴαὰς Πῖπο ρετίρὶ- 
οἰταγ, ααοὰ ἢὲ, αυοὰ ἰπῆτα νἱ. 2. 1. 
Ατἰπεηϊοεεϑ υδταπίωγ ἂς ῬΒεθδ πὶ 

σα οὐ συμβαλλομένως ἐξς τὸ ναυφι- 
. 50" Πσεῖ φγατί τα σοσησαης εγαῖ 

ἃρυὰ Αἰδεηϊεηΐδβ, αξ σοποὶ ἢ! ἱρῆυς 
Τοη οὮ5. ὈΘ Πα ας ἱπηρογίαστα, Τὴ 6 86 - 
ταυτὶ τηόποῖα ΟὈἸτὰ5. εἶ Ὀϊοάοτυβ. 
“ΜΕ ρίπαπι ἴῃ υάϊο 1ιδοξαξοπηοηίοταπι 

οὐ ενογαδ, εχ οοάςπὶ Χοπορῃοπεὶβ 
ο00 σορηοίοϊ πλι18. 

8, 36. ἡγιῖσϑαι. ἴτὰ οὐπὶ ἵν, 81. 
κὐρ, Ἠείίαυα Ἑὰὰ, ἡγήσισϑαι, ᾳαοὰ 
Μοπιβ ργεοία τ, 8 ἡγεῖσθαι ὁχ δά- 
ἀϊιο ἄν παδεῖ Πρηϊβοαιϊίοποπι ἑαϊυτὶ 
τεπηροτίβ. 

ἀνσωσεῖν, Οὐδ], ἀντείσμεν, Τ,Σοη6]. 
ἀντείποι ρτορας, Μοτγιβ Ἔχοὶ ἀϊ δ ρὰ- 
τῦαι δυνηϑοίη δὰ ς χης νοτθυπι, Ἐ- 
αυϊάοπι Γὰρεγῆσυπι ραῖο ὅσιν πο ἰἃ» 
τῆςη ἰάοο οὐϊοϊεη στη. Ρ]α τὰ 8 
Ακεῆιὶ, ο. 26. ΜΝ δὲ σὸν υἱὸν Κλιόμρο- 
φὸν ὧχ ἴωρα «ρόϑ᾽ ὄντα πολεμιδὶν 
σοῖς Θηβαίοις, ὕτω ον χαΐροιν τὸν νόμον 
Ἰάσαι, 41 σρόσϑιν ἐχρῆτο πιρὶ τῆς σρα- 
φείας. ἘΝ ἡδανὰ υἱὸν ἀε]ϊεπἀἂ πὴ ὍΝ 
μγὐἰδν Τηιογρτοίεβ, 

8. 16, Κλωχορίνε, [τὰ εχ τηλγαίης 
1., δι, (οὐ ρῆ ἣν νυΐραῖο Κλησορίουρ. 
Λίαυο ἴτὰ ρίας ποπλθη ΒΟ Ρορυὶὲ 
(οτρίαπι τεροιίταν ἰὼ Ῥαυΐαηϊδν 



ΠἼΛΒΕΒ Νν. ΟΑΡ, ἵν. 397 

ἐν Τεγέω αὐτὸς εἶναι, πρὸς τὸν ἄρχοντα τῶν τπ:αρὼ τοῖς 
Κλειτορίοις ξένων, κφὶ μιοϑὸν δὸς μηνὸς αὐτοῖς, ἐκέλευσε 
τπροκαταλαθεῖν αὐτὲς τὸν Κιϑιωιρῶνα. τοῖς δὲ Ὄρχομε- 
γίοις εἶπεν, ἕως σρατέα εἴη, τταύσασϑαι τῷ πολήμν εἰ δέ 

τις τόλις, σρατιᾶς ὅσης ἔξω, ἐπὶ πόλιν φρατεύσαϊ, ἐπὶ 

ταύτην ἔφη πρῶτον ἰέναι κατὼ τὸ δόγμα τῶν συμμάχων. 
Ἐσεὶ δὲ ὑπερέδωλεν [εἰς] τὸν Κιϑαιρῶνα, ἐλϑὼν εἰς 38 

Θεσπιῶς, ἐκέίϑεν ὁρμηϑ εἰς, ἤει ἤ ἐπὶ τὴν τῶν Θηξαίων χώ- 

»ῃὉ εὐρῶν δὲ ἀποτεταφρευμένον τε κοὴ ἀπεξαυρωμένον 

κύκλῳ τὸ πεδίον κφὴ τὼ σλείς ἄξια τῇ τῆς χώρας, φρατο- 
υὐωλιύμονν; ἄλλοτε ἄλλη, καὶ μετ᾽ ἄριςον ἐξάγων, ἐδῆου 

τῆς χώρας τῷ πρὸς. ἑαυτῶ τῶν παυρωμάτων αὶ τῆς τάφρα. 

οἱ γὰρ πολέμιοι, ὅπϑ ἐπιφαίνοιτο ὁ ᾿Αγησίλαος, ἄντι- 

παρίεσαν αὐτῷ ἐντὸς τῷ χαρακώ ῥιέανρε: ὡς ἀμυνέμενοι. 
Καὶ ποτε ἀποχωρέντος αὐτῷ ἤδη τὴν ἐπὶ τὸ φρατόπεδον, 39 

οἱ τῶν Θηξαίων ἱππες τε, ὡς ἀφανεῖς ὄντες, ἐξαίφνης 

πο ον 

ΨΥ 

διὰ τῶν ὡδοποιημένων. τὸ χαωρωκώματος ἐξόδων ε ελαύνε- 

“οί ἅν» 

ᾧ. 37. αὐσὸς εἶναι. 1τὰ τεξὶς ζοτὶ- 
θεπάμπι οοπίαϊς Μογὰβ ργὸ νυϊξαίο 
αὐφός. 

ἕως πρατεία εἴη. 1ῃ Α. 2. Βγ. σαῇ. 
φρατιά. 

8. 38. ὑπερέδαλεν τόν. Αὐξϊοτα [κ6- 
ὁη0]. 4 πλνᾳ εἰ Μοτῖο οπιῆς ἐς 
δηῖα δι σα] Π|. 

ἀπεφαυρωμενον. Μαῖςε Α. 2. Βιγ]. 
Οαῆδὶ. ἀπεφρατευμένον. Ιπ Αρεῆϊδο 1. 
8. 22. εᾶ ἀποτεταφρωμένα. καὶ ἀπεφαυ- 
ξωμένα ἅπαντα ὑπερβὰς τὰς Κυνὸς κε- 
φαλὰς ἐδύήε σὰν χώραν μέχρι φῷ ἄςεος. 

Θῦο ἰπ ἴοοο υϊάετη Χεπορδοῦ ποῖ 
ποπηίηαν!ς Ογποίοερ 145, ἴδά εχ οἵ- 
ἀϊπθ τεγατῃ Πὶο ρεβδγαγῃ εἴ εχ 8. 15. 
δρρατεὶ, (ἹΗξ 1105 60}165 ἵπίεγ Τποί- 
Ρἰᾶ5. εἰ ΤΏεθ45. Ποάοτυϑ χν. 31. 32. 
τὰ ἴ Βᾶπο ἐχρεάϊοηθπὶ Ἰοπρε οορίο- 

8 Θπδῖγαῖ, εἴ ΟὨΔΌτΤΙΘΕ ἱπρυὶ πὶβ ργὰ- 
ἀεπιίαπα ἴῃ δος βταθηάα Ἰδπάδι, ρΡ]8- 
46 ἀϊνεγίαβ ἃ ὶς ἃ Χεπορῃοπίε : οὰπὶ 
Ἐ0 τᾷτηεη οοῃίεητίαπε Οογπεὶα5 Να- 
Ρο5 ἴῃ Ομδθτία οἂρ: 1. εἰ Ῥοϊγβοῆυβ 
ἀϊ, αν 2, ΚΑ] ηυΐρίατη πχοτηϊηὶς 

Ῥιοάοτυβ, [δὰ ἴτὰ ὨδΙΓΑΣ ΟΡ. 32. οἱ 
μὲν Θηξαζοι λόφον τινὰ 
“παραμήκη, ταδίως ἀσέχοντα τῆς πόλεως 
ΨΥ ΟὐοΕΡμ8]85 υἱάειατ ἀϊσεγο) 

ὄξλημα ποιησάριενοι σὰς δυσχω- 
ζη πων φὴν τῶν πολεμίων ἐρών. 
ἰΔ4ς ΟΠηπΐβ το αι πᾶγγαιίο ἰοῖο, 

ὃΐ δἰαπῖ, οοοῖο ἀϊβετι, ΜΙΗΙ φαϊάοπι 
Πιοάοτ εἰ τεϊϊᾳαογαπὶ ἴοτὶριογαπν 
ὨΔΓΓΑτΙΟ τη 10 νετγο γα Ποῦ εξ νἱάα- 
ἴατ, φυᾶπι Χεπορμοηίεα. ΨΊἀείυτ ε- 
πῖτὰ Χοπορῃοη Πδθο οἰτία5 ἐγα πη ῆε, 
τς δἰοτίξε ΑροΠΪΑὶ οβήσετει, χυοπὶ 
ἱρῇ τὐρίπια σύμξελοι, 4ἱ οὰπὶ εὸ 
οχίοτδηῖ, τἀχαθδηξ τἰπη! ἀϊτατῖ5, ααο- 
Ὠΐατη τηᾶρηἶβ Οὐ ΠῚ ΟΟρ 8, 4085 ἀδοὰ- 
ταῖς δπατγαὶ Τὶ οάογαβ, πἰμ ἢ} μίδπε 

σὰ πρὸς ἕω τῶν. Ἰτὰ οὑτὰ Ψῖτο ἄο- 
δϊο 'ἰπ ΜΗρεΙ!. Οδέεγνν. Βεὶρίοῖβ νοὶ]. 
1. Ρ. 430. ἐπηεπάαν!ς Μογὰβ να]ρα- 
τα πρὸς ἑαυτῷ, Θοπηιραγαῖο ἴΙοσοὸ ἥπηὶ 
ἰηΐτα 8. 49. ἀπάς τάπηεη ἤταπι ἰοοο- 
ΓᾺΠῚ ΠΟ τε 5 σορηοίοθϑ 4 8πὶ 6 Χ 
τ]ὰ ΚεοΡΥΔΡϊοᾶ. 

.-“ 
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σι; κρὴ, ὁω δὴ ἀπιόντων τιρὸς δεῖπνον κοὴ συσκευαζομένων 
τῶν τσελταφῶν, τῶν δὲ ἱππέων τῶν μὲν ὠκέτι καταδεξη- 
κότων, τῶν δὲ ἀναξαινόντων, ἐπελαύνεσι' κοὶ τῶν τε 

“πελτωφῶν συχνὸς κατέδαωλον, καὶ τῶν ἱππέων Κλέωνα 
ΒΝ ᾿ς ΄ ΣΝ κν 7 Ψ 

ΚΘΗ Ἐπιλυτίδαν Σπαρτιάτας, κφὺ τῶν. περιοίκων ενώ, 

Εὔδικον, καὶ τῶν ̓Αϑηνάίων τὼς φυγάδας, ἤπω ἀνα- 
40 ζεδηκότας ἐπὶ τὸς ἵππδς. Ὡς δὲ ἀνωςρέψνας σὺν τοὺς 

ὁπλίταις ἐξοήθησεν ὁ ᾿Αγησίλαος, οἱ τε ἱππες ἤλαυνον 
3 7 »"» ε “Ἢ Ν Ν ,’ 35,» “ 9, χοῦ λα 

ἐνωντίοι τοῖς ἱππεῦσι, ἡ τὰ δώκω ἀφ᾽ ἥδξης ἐκ τῶν ὁπλι- 
» , τῶν ἔϑει σὺν αὐτόϊς" οἱ. μέντοι Ὁ Θηξαίων ἱππῶς ἐῴκεσαν 

᾿ 24εἰ τ΄ ς ζυ » ΠΟ ΔΉΡΗΝΣ ἀοὰ λωὰὶ “ 
νος ΡΠ 5, σπεπωκόσι πὲ ἐν μεσημθρίῳ" ὑπέμενον μὲν γὼρ τοὶς 

- ᾽ ͵7 “,»ΨὉΨ» ͵ὕ Ν ,ὔ ϑ “Ὁ ᾽ " 

ἐπελαύνεσιν, ὥς ἐξωκοντίζειν τὼ δόρωτω, ἐξικνέντο δι οὔ. 
κρὴ ἀνωφρέζφοντες δὲ ἐκ τότε, ἀπέϑανον αὐτῶν δώδεκα. 

αὐ 41 Ὡς δὲ κατέγνω ὁ ᾿Αγησίλαος, ὅτι ἀξὶ μετ᾽ ἄριςον οἱ 
ἶ "ἣν να ᾽ Ι 7 .« “ « ΄ “4 ε 

πολέμιοι ἐφαίνοντο, ϑυσώμενος ἅμω τὴ ἡμέρῳ ἦγεν ὡς 
οἷόν τε τάχιςω, καὶ τσαρήλϑε δὲ ἐρημίας εἴσω τῶν χαρω- 

ᾷ. 30. σῶν μὲν ἀκέσι, 118 [οἱρῇ δῆ. μὲν οπινὶτιϊταγ, Πεϊπὰς Μοτὰ8 
οὐπὶ Οὐδ). ὑτὸ ναυϊραίο ἔσι, αυοὰ 
)απεὶ ουπὶ ροτίεδιο (ἐπία5 ἢ. 1. νείδῖ, 

ἀναξαινόντων. Α. Ἀ Ρ Βτ, Οκῆ. ἀναξι. 

ξηκότων. Ἑαᾳυϊάοτι Πίο ἔτι ἰηίδγοπ- 
ἀστ οοηίςο, ὡς ῥυϊοτὶ ἀκέσι τοίροπ- 
ἀεαῖ, Ἰάοπι ἀείποορβ οἷ ὄσω ἀναδε- 
ξηκότας, ἐχ η00 τηδηϊξείυπι εἴξ, ρααϊο 
αηΐεα ὑκέσι καταζιξηκόσων Ἰεροηά 1 

8, 40. ἑπλίταιε. Μαῖςο ΔΛ. 7. Βιγ]. 
Οα), ὅνγλοις, Ἰδεϊποερ5 Μᾶιρο 1». 
ἰνανσίον, ᾿ 

οἱ μέντοι, ΟΔΠα], οἱ μέν. 
ὑπεσιπωκόσι. Ἑάϊιοηπν Δ. . Βτ, 

υἱεἰοία πο Ἰοδεϊομοτη ὑαοπεμα)ωκόσι το- 
νοσανΐε Μοτυ5, - Οαῇαϊ, οὐϊάϊε ὑσοσι- 
αἥνκέσι, ηαυοά ουὐτπλὺ Ῥογο ρχορανὶς 
Ἱμεοηοῖαν, ἱπιίογρτγοίαίβ ἐσηχωίαΐονεν. 
ὕπίος. ρμιοδδηδα γαῖ ἐπιεηάαιίο ἃ 
Οαμηεγατίο εἰ ἱσορᾶτάο Επιοπάκι, ἰχ, 
23. ἡππὶ οἱ πὶ ριοροῆία, αὐλπὶ οοη- 
δεηλδε Ἰοσὺν Πηη}} ἰπλυ5 ἱπίγα νἱ, 4. 8, 
δι γη κεν ὑσυσεσωκὼς οἱξ ἰη ϑγιηροῆο 
ς, φ. υδἱ Ζουπίυς εχ δυειοηΐο Νετοη, 
ε. λο. ἀπηοίανια {εῤῥίδενε, 

ὑπέμενον μὲν γάρ, ἴῃ Δ, 2, Βιγ], 

σοὺς ἱπελαύνοντας ἐπχοπάδϊ, ἀὰὺϊ ὑσί- 
ἐδενὸν ΘΟΓΓαρία πὶ οὔ οθηΐει, ΝΙῆ ἀϊ- 
δῖαπὶ οἷς υἱ ὑποφῆναί τιν; ἀρὰ Χεπο- 
ῬΠοηςοΠΊ. 

ἐκ τόσῳ, ϑι6Ρἢ, τηδιοδαὶ ἐκ φοσάφσυ, 
αυοά ταΐπὶ ποῦ ἴᾶτὴ αἰ ρ᾽ σοῖς ααδτα 
Μοτιο. ϑυρτὰ εηΐτι Νοῖζογ ἵν. 6. 4. 
8. τό, ἀς ρεἰταδὶς Τρ ογαιὶβ, [6 6- 
ἀφπηοηΐοβ τἰπλοη τὶ 8, ἤδὸο ποίαταϊ : 
ὡς ἐντὸς ἀκοντίσματος οὐ προσήεσαν φοῖς 
ἡπιλίσαιρ' ἤδη γάρ σποτε καὶ ἐκ σοσώσου 
διώξαντες οἱ νεώτεροι σῶν Λακεδαιμονίων 
ἱλόνσες ἀσίκσεινάν τινας αὐφῶν, Εχ 
400 ἀρρᾶτοῖ, νοσρα Βυγυ5 ποδεὶ Ἰοοὶ, 
ὠφ' ἱξακοντίζειν σὰ δόρατα, ἰάδην Πρηΐ- 
ἤοσδτο, δίαυς ἴῃ 1110 ἴω ν θᾶ : ἐντὸς 
ἀκονφίσμωτος, δάσοηις οἰίατη ἐκ σοσῴ- 
σν Ἰοουπι Πίος δθεῖς ροϊο, 6 ἰδὲ 
Μαῖρο Ἰνμεοποῖαν. θαῦεὶ ἐκ σύτσῳ δά- 
Τοτρταπι, ποίοϊο απάς, 

δ. 41, ἄρφισον οἱ ποολίμιοι, Ἐὰά, Α, 
ἡ), Βγ, Οδῇ,. ἱπιεηίεγαης καὶ, αυοά τὸ- 
νοσᾶγίε Μοτγυν, υὐ ποῆο5 ἀϊολπίυν οἵ 
Μ᾿ Ροὲ ρικηάΐυπι ῥτοάϊγε, ρτοὰξ 

ὉΑροΠΙδυ 8. 18, 8εᾳ Βασ ταιῖο 
( ὰ οἴξ; ᾿ 



κωμάτων. -ἐκ δὲ τι τἄτα τὼ ἐντὸς “ἔτεμνε καὶ ἔκφε μέχρι τῷ 
ἄςεος. ταῦτω δὲ φοήσας, καὶ πάλιν. ἀπ. ὡς εἰς 
Θεσπιῶὼς, ἐτείχιζε τὸ ὥφυ αὐτοῖς" καὶ ἐκεῖ μὲν Φοιξίδαν 

κατέλιπεν ἁρμοσῆν, αὐτὸς δὲ ὑπερδαλῶν πάλιν. εἰς τὰ 
Μέγαρα, τὸς μὲν ξυμμάχες δίηκε, τὸ δὲ τσολιτικὸν ΟΝ 
τευμώ ἐπ᾽ οἴκε ἀπήγαγεν. - 

Ἔκ δὲ τότε ὁ Φοιδίδας, ἐκπέμπων μὲν λησήρια, ἔρερεω 

κοὴὶ ἦγε τοὺς Θηξαίους, καταδρομὰς δὲ «σοιώμενος, ἐκώ- 

κὥργει τὴν χώρων. οἱ δ αὖ Θηδαῖοι, ἀντιτιμωρέϊοϑ αἱ 

βελόμενοι, φρατεύδσι πανδημεὶ ἐπὶ τὴν τῶν Θεσπιέων 

χώραν. ἐπεὶ δὲ ἦσαν ἐν τῇ χώρω, ὁ Φοιδίδας, “ὦ τὸς 

σελταςαῖς προσκείμενος, ἀδωμδ εἴω αὐτοὺς ἀποσκεδάν-- 

γυοϑιαι τῆς φάλαγίος" ὥςε οἱ Θηδαζοι, μάλα ἀχϑόμενοι 
᾿ φῇ ἐμβολῇ, ϑᾶσσον τὴν ἀποχώρησιν ἐποιῶντο, καὶ οἱ ἱ ὀρεως 
οὐαὶ, ἀποῤῥιηδντες ὃν ἰλήφεσου. καρπὸν, ἀπήλαυνον 

ο΄ οἴκαδε. ὅτω δεινὸς φΦόζος τῷ φρατεύματι ἐνέπεσεν. Ὁ 43 
δὲ ἐν τὥτῳ βρῶ ἢ ἐπέκειτο, περὶ αὐτὸν μὲν ἔχων τὸ 
πελταςικὸν, τὸ δὲ ὁπλιτικὸν ἐν τάξει ἔπεοϑαι κελεύσας. 
κρὴ ἐγένετο ἐν ἐλπίδι τροπὴν τῶν ἀνδρῶν ποιήσασα! αὖ- 
τός τε γὰρ ἐῤῥωμένως ἡγξτο, κοὴ τῶς ἄλλοις ἅπηεεϑαι.. 
τῶν ἀνδρῶν παρεκελεύετο, κοὺ τὸς τῶν Θεσπιέων ὁπλίτας 

ἀκολεϑᾶν ἐκέλευεν. Ως ὃ ἀποχωρᾶντες οἱ τῶν Θηξαίων 44 
ἱππᾶῶς ἐπὶ νάπει ἀδιαξδάτῳ ἐγίγνοντο, πρῶτον μὲν ἠϑεροΐ- 

ὅϑησαν, ἔπειτω δὲ ἀνέφρεφον, διὰ τὸ ἀπορεῖν, ὅποι δὶα- 

Ἰκμιίεν 

δ. 42. Φοιξίδας. Γοηβε ΕΠ {22} αλεέιες φῶν πεντακοσίων, αὐτὸς δὲ λαμ- 
πᾶτγαὶ Ῥϊοάοτιβ χν. 33. οἱ δὲ Θηδαζο, 
μετὰ σὴν ἀπαλλαγὴν τὴν ᾿Αγησιλάῃ 

φεξατεύσαντες ἐσὶ Θεσσίας, τὴν μὲν ̓προ- 
φυλακὴν ὥσαν ἀνδρῶν διακοσίων ἀνξιλον, 

μω δὲ πόλει, προσβολὰς συνεχεῖς ποιύμενοι 
πνς τρία ἀξιόλογον πράξαντες, ἀπῆγεν 
ἣν δύναμεν εἰς τὰς Θήξας---Φοιξίδας δὲ 
Λακεδαιμόνιος, ἀξιόλογον φρερὼν ἐ ἐν σαῖς 

Θεσαιαῖς ἔχων, ἐκχυϑεὲὶς ἐκ τῆς “πόλεως 
καὶ προπετῶς, τοῖς ἀποχαρᾶσι Θηδαίοις 
ἐσιϑέμενος τῶν μὲν σρατιωτῶν ἀπίξαλε 

Τ' 

ὁ 

πῶς ἀγωνισάμενος. καὶ πολλοῖς ἐναντίοις 
ἀὐῆρϑα τοιριπσεσὼν ἡρωϊκῶς κατίφρεψε 
ὃν βίον. 
γρυαραϑη Μαιβὸ Ιβοῃο]. ϑάσσονα. 
σῷ σρατεύματις Δ. 1. Βγ. Οδῆδὶ, 

τοῖς φρατεύμασι. 
8.43. τροπήν, ἴίᾷ γεξὶε επχεπάανϊς 

Ετι Ῥοτίὰ5 νυϊξϑίδτη Α... Βιγὶ. Οδβδὶ. 
Του ριαγαπὶ : πρὸς σὴν «ονήσασϑαι. 

δ. 44. ἀνέφρεφον. Ὡς Ρυρῃᾶ. Πᾶς 
Ῥμοθίάς οὐπὶ ΤΠοΡδηΐ5) ἄμος Θος- 
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ξαῖεν. οἱ μὲν οὖν σελτας αἡ [καὶ] ὀλίγοι ὄντες οἱ πρῶτοι, 

φοξηϑένες αὐτὼς, ἔφυγον" οἱ δὲ ἱππεῖς αὖ ὡς τῶτο 

εἶδον, ἐδιδώχϑησαν ὑπὸ τῶν φευγόντων ἐπιϑέοϑαι αὐτοῖς. 

45 Καὶ ὁ μὲν δὴ Φοιξίδας, κοὴ δύο ἢ τρεῖς μετ᾽ αὐτῶ, μωχό- 

μένοι ἀπέθανον" οἱ δὲ μιαϑοφόροι, τότε γενόμένε, τσάντες 
ἔφυγον. ἐπεὶ δὲ φεύγοντες ἀφίκοντο πρὸς τὰς ὁπλίτας 

τῶν Θεσπιέων, κὠκεϊνοι, μώλω τρόδϑεν μέγα Φ ρονᾶντες 

μὴ ὑπείξειν τοῖς Θηξαίοις, ἔφυγον, μηδὲν τι τσάνυ διωκό- 
μενοι, (κοὴ γὰρ ἦν ἤδη ὀψὲ) κοὶ ἀπέθνησκον μὲν οὐ 
πολλοὶ, ὅμως δὲ οὐ πρόσϑεν ἔςησαν οἱ Θεσπιεῖς, πρὶν ἐν 

ἀστῷ τείχει ἐγένοντο. Ἔκ δὲ τότε πάλιν τὼ τῶν Θηδαίΐων 
ἀνεζωπυρεῖτο, κοὴ ἐςρατεύοντο εἰς Θεσπιὰς, καὶ εἰς τὰς 

ἄλλας τὰς τοεριοικίδας τόλεις. ὁ μέντοι δῆμος ἐξ αὐτῶν 
ἐς τὰς Θήξας ἀπεχώρει" ἐν σάσαις γὰρ ταῖς πόλεσι 
δυναφέίαι κωϑειξήκεσαν, ὥσπερ ἐν Θήδαις" ὥςε γα οἱ ἐν 

ταύταις ταῖς πόλεσι Φίλοι τῶν Λακεδαιμονίων βοηϑείως 
ἐδέοντο. μετὰ δὲ τὸν Φοιξίδωα ϑάνατον, πολέμαρχον μὲν 
καὶ μόραν οἱ Λακεδαιμόνιοι κατὰ ϑάλωξδαν τυέμμψαντες, 
τὰς Θεσπιὼς ἐφύλαξον. 

47 Ἐπὰ δὲ τὸ ἔαρ ἐπέφη, πάλιν ἔφωινον Φρερὰν οἱ Λα- 
κεδαιμόνιοι εἰς τὰς Θήδας, καὶ τοῦ ᾿Αγησιλάδ, ἧπερ τὸ 
τρόδϑεν, ἐδέοντο ἡγξίοϑια!. ὁ δὲ ὑπὲρ τῆς ἐ ζολῆς ταυτὼ 

ψ» γιγνώσκων, πρὶν κφὴὶ τὰ δας ΠΣ δέϑαι πέμψας 
οὐ σῶν σἱ τὰ 1 ἰ «- 

1.) ἥ ( (ὦ ψῳ ἯΙ, ᾽ Ἢ ὥν»» .«--ὦ 

Ἰάα, ἴτὰ Ῥοϊγοθπυβ ἰΐ, 5. 2. φενοηόριον τίαβ ἀδ πιοτίς Ῥῃοσ δ᾽ ἀδὸ ν οἱ δ πᾶτ- 
ν σὺ χωρίον, Τοργίας δὴν αροσατοι- Τῆς ῬΟΪΥΘΟΠ18. 

μενος τὸς τσιλταφὰς ἐπὶ σόδα ἀνιχ ώρει, καὶ ὀλίγοι, ἴῃ Βιγ}, εἷ Φιλφαφαὶ 
γῶν δὲ σολιμίων ἐγκειμένων, ὑπήγαγιν ' ὀλίγοι ὄνσιρ καὶ πρῶσοι. Οαε, νυϊρξαῖδηι 
αὐσὺς ἐξ τὴν εὐρυχωρίαν, ἴνϑα δὴ Τὸρ- Ἰεδείοποπι Ῥοίαϊς, πα Ὁ ταπιδη καὶ, 
γίας κράνος ὑσὶ δόρατος ἀνατείνας ση- αυοὰ (δοἱξ οἰἰαπιὶ Βιορηδη, ἀδηηπᾶνὶς 
μεῖον ἔδωκεν ἀναφροφῆξ' ὧξ δὲ ἐν σλατν- εἰἰαπὶ 1.. συρυ απ, 
σέρῳ χωρίῳ τὸ Ἱπσαικὸν ἀνίφριψι, τὴν 8. 4,5. Φοιδίδαε. Μουΐοτα ῬΠοθΙ- 
ἐμξολὴν τῶν ἴσσων οὗ φίροντιε οἷ σιλ. ἀτα τηδυπογαξ δἰϊατπι ῬΙατΆτο 8 ῬοΙορ, 
γαφαὶ, προτροπάδην ἐε Θισσιὰς ἔφυγον, Ο, 1.6. 4ἱ ὈΓΟνἑΤΟΓ ἔῦδο {γα ἢ ΟΟΥΤΙ, 
ὧν οἱ μὶν ἵπισον ἐν τῇ φυγῇ, Φοιζίδας δὲ δ. 47. οἱ Λακιδαιμόνιοι, Μαᾶτρο ἵν 
διώκων αὐτίκα φεύγων ἤχετο, Τὰ Ἰοοῦθ εἱ ΒιἐρὮ, οἱ ἔφοροι, ααοὰ οαπὶ αἴὰ Χο- 
{|| Ἰεκεπάων εἴτ, ΟἹεῖπια τα πλεη νεῖ πορῃοηῖοο σοηβταϊί, αἱ ἀἸζοτα οἰἰδ 
(ἀπὰ οὴ ργθῆο, Ψίδοιυν εηἰπὶ ρὸ-ὀ 6ξεϊο, 
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τορὸς τὸν ἐν. Θεσπιαῖς πολέμαρχον, ἐκέλευε προκατωλα- 

δεν τὸ ὑπὲρ τῆς κατὼ τὸν Κιϑ'ωιρῶνω ὁδῷ ἄκρον, καὶ Φφυ- 

λάδειν, ἕως ἂν αὐτὸς ἔλϑοι. ᾿Επεὶ δὲ τᾶτο ὑπερξωλὼν 48 

ἐν ταῖς ᾿πλαταιαῖς ἐγένετο, πτάλιν προσεποιήσατο, εἰς τὰς 

Θεσπιὰς ἰέναι! πρῶτον, καὶ πέμπων ἀγοράν τε ἐκέλευε 

παρασκευώξειν, καὶ τὰς πρεσξέας ἐκεῖ περιμένειν. ὥξε 

οἱ Θηξαῖοι ἰρφυρῶς τὴν πρὸς Θεσπιὰς εἰσίζολὴν ἐφύλατ- 

τον. Ὁ δὲ ᾿Αγησίλαος ἅμω τῇ ἡμέρᾳ ϑυσάμενος, ἐπο- 49 

ρεύετο τὴν ἐπ᾿ Ἐρυϑρᾶς" κοὴ ὡς φρατεύματι δυοῖν ἡμέρωιν 

ὁδὸν ἐν μιᾷ κατανύσας, ἔφϑασεν ὑπερξὰς τὸ κατὼ Σκῶ- 

λον φαύρωμω, πρὶν ἐλϑεν τοὺς Θηξαίες ἀπὸ τῆς φυλα- 

κῆς, καϑ᾽ ἣν τὸ πρόσϑεν εἰσήλϑε. τῶτο δὲ ποιήσας, τὰ 

πρὸς ἕω τῆς τῶν Θηδαίων πόλεως ἐδήε, μέχρι τῆς Τανα- 

γραίων" (ἔτι γὰρ τότε καὶ τὴν Τάναγραν οἱ περὶ Ὑπατό- 

δῶρον, Φίλοι ὄντες τῶν Λακεδαιμονίων, εἶχον) καὶ ἐκ 

τότε δὴ ἀπῇει, ἐν ἀριφερῷ ἔχων τὸ τεῖχος. Οἱ δὲ Θη- 50 

βαῖοι ἐπελϑόντες, ἀντετάξαντο ἐπὶ Τραὸς ςήϑει, ὄπισϑεν 

ξ. 48. τυρὸς Θεσπιὰς εἰσδολήν, Ματ- 
γο 1,. Θεσπιέων ἐμξολήν. δ ἰἱρία τα 

ἴτα Ῥοϊγϑοῃυβ ἰΐ, 1. 11 ᾿Αγησίλαος πὺ- 

ϑόμενος Θηξαίους τὴν κατὰ Σκῶλον φυ- 

λάοἥειν πάροδον, πάσας τὰς ἀπὸ τῶν 

Ἑλλήνων πρισβέιας ἐν Θεσπιαῖς ἀναμένειν 
συνέταξεν. Θηξαῖοι, ταῦτα πυϑόμενοι; 

ΡΉΩΝ ἐπὶ σὴν κατὰ Θεσπιὰς πάρο- 
ν ὲ ταύτῃ ν ἵλαος ̓ παρε 

δυοῖν ἡμερῶν ὁδὸν ἀνύσας ἡμίραις δύο! (1ε- 

δ ὑμίζᾳ μιᾷ) τὴν κατὰ Σκῶλον πάρο- 
ἐρήμην εὑρὼν, ἄνευ μάχης διῆλθεν. 
8.49. ἅμα «ῇ. ἴῃ 1. 81. Ἰπίοτίτα τ, 

δηΐς Ὦξοο τῇ ὑφεραίᾳ, [εἀ αἱ Γαρεξϊαπι 
ποϊδίυτ, να 

; ΠΣ ΨΥ . Α.. 1. Βε. Οαθαὶ. φράσευ- 
μα. ἴπ Αρεῆϊδο ἰϊ. 22. εἢ τὰ κατὰ 
Σκχῶλον φαυρώματα καὶ τάφρους. ϑ΄ςο]Ϊ 
ἤταπι ποίανὶς Ῥαυΐαηἰαβ 'χ. Ρ. 718. 

. Ὑσατόδωρον. 1. ΒΥ]. σα. Ὕπαν- 

8. ςο. ἐπελθόντες. ΜᾶτεῸ [.. ὑπελ- 

ϑόντες, Ὡς Πδο ρυρηᾶ εῇ ἰοουϑ Ρὶὰ- 
τᾶτοῆϊ ἴῃ Ῥεϊορ. ο. 16. “πολλὰς δὲ καὶ 
σρὸς Τανάγραν τρεψάμενος καὶ αὐτὸν 
Τανϑοΐδην τὸν ἁρμοφὴν ἀνεῖλεν, Οεῖε- 

τὰπὶ Ποάνγο! 5 ἰπ Αππδὶῖθυ5 Χεπο- 
Ῥῇῃοητεῖβ δά δη. τ. ΟἸγπιρίδά. τοι. τὸ- 
ἔετε πᾶης ραρπᾶτῃ δὰ Τἀπάρτγατη, Ὦος 
αἱ ἀτραπηεηῖο, ααοά Τἀπαρταπι Β8- 

Ὀεθαης ἀάμυς 1,Δοοάδεπιοηϊ! ἴῃ ἴ8- 
ουπάα ΛΑβεῆὶαὶ ἐχρεάϊομςθ, αὐᾶτα 

Το οάνε! 5 τείετ δὰ ΟἸΥ Πρ. τοο. 4. 
Εχ 4ὺο ἀρρᾶτεῖ, νίγαπι ἀοξξαπι ἀϊ- 
νεγίατι ρυϊαῖῖε ἤᾶπς δὰ Ταπᾶρταπι 
Ρυβπδπι ἃ ἐεσαπάδ Αροβ]αὶ ἐχρεάϊεὶ-- 
οπθ. Μαῖε εἰἰαπὶ ροηϊζ, Ταηδρτατα 

απο οἀρίατῃ αὶ ἃ Ὑπεθδηΐβ ; ΡΙὰ" 
τὰτοῃι5 επὶπὰ ἀς οαρία υτθε ἰθοεῖ, 

Τραὸς ςήϑει, ὙΥεΒεἸ Πρ αά Απιοηϊ- 
πὶ {ἰποτ, Ρ. 327. πο ἴοηρε, ἱπααϊῖ, 
ἃ ΤΠοὶ5 ΔΟξαΪΗξ Ἰοοὰπι, αυεπὶ Τραῖαν 
ΔΡΡΘΙ Ια απε, εἰ ἰδυάδε ϑιερῃαηὰπι 
Βυζαητίπαπι, αἱ ἰἴὰ [Ὁ ποπηΐῖπο 
Τανάγρα : τὴν δὲ Τραῖαν ἔνιοι λέγεσι τὸ 
γῦν τῆς Θηξαϊκῆς καλώμενον ἕδος. δ6- 

ἱπάς, οοπιραταῖο Ροϊγϑεπὶ ἰοοο ἰϊ. τσ. ὁ 
δὲ κατέλαθον τὸν λόφον ὑπὶρ τῆς ὁδᾶ 
δύσθατον, καλόμενον Ῥέας ἕδος, ἐτηθῃ- 

ἄαι Χεπορμοηίΐεπι οὐπὶ ῬοΪγέθηο, ἴτᾶ 

αὐ Τραίας ἔδει (οτίθαι. Βεέϊε "' ηἰῇ 

αυοὰ αὐ Ταπαρταπι πιᾶρὶ5 ρεστιηυ ς 
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ἔχοντες τήν [τε τάφρον κρὴ τὸ φαύρωμα, γομίζοντερ; δίων 

λὸν εἶναι ἐνταῦϑω δὲακινδυνεύειν" κοφὴ γὰρ᾽ 
τι δεκαυιῖς ερ λινθαιου τὼ χρρῶκ ὁ δ᾿ 

ταῦτα, πρὸς ἐκείνες μὲν οὐκ ἤγεν, 
51 τὴν πόλιν ἤει. Οἱ δὲ ον νοὶ περὶ τῆς 

μή ἥν, ἀπολιπόντες ἣ [ἐνταῦϑα] τωρώ- πσόλεως, ὅτι ἐρή 

ἥν ςξενὸν ταΐμη 

ἵλωος, ἥδὸν 

δὲ πρὸς 

τεταγμένοι ἦσαν, δρόμῳ ἔϑεον πρὸς τὴν πόλιν τὴν ἐπὶ 
. Ποτνιὼς ὁδόν" ἦν γὰρ αὕτη ἀσφαλεφέρω. καὶ μέντοι ἐδόκεε 

καυλὸν γενέαγαι τὸ ἐνθύμημα τῷ ᾿Αγησιλάξ, ὅτι, πόῤῥω 
ἀπαγαγὼν ἀπὸ τῶν πολεμίων, ἀποχωρξίν δρόμῳ αὐτοὺς 
ἐποίησεν ὅμως μέντοι γάαρ μερυωΝ αὐτὰς: τῶν “πολε- 

Πο5 τω». δὰϊ ἢἤπες δ ρόναν εἰ 
ὙΒεδδηΐ ἀρτὶ σοπβί τας ρυῖο. Τπα- 
δτϑεὶ υτὶβ οτἱρίπεπῃ δὰ Ροξπηδπάγαπι 
Τείοτοθαηξ, οαὐὰβ ὑχοόῖοπὶ ΟὟ ἴδπε- 
ξταῖοτλ ρτονεξιαπι Τραῖαν, εἰ [εηῇπι 
τρίδπι αὐθεπῃ Τὶ 675 ποπγίπα 
ΔΡΡοΙ θὲ ἀϊοαπίας ἀρυὰ Ῥαυΐαπίαπι. 
ἶχ. Ῥᾶρ. γ48. Ηυ7ὰ8 ἰξίταγ δίας ἴῃ 
ΤΟ], ἱπίον ΤὭςθας εἰ Ταπαρτατα ἢ- 
το, ζαϊδὲξ νἱάοζατ, Τραΐας ἕδος ἀϊξια, 

σὴν τάφρον. Ἰηϊεγίοετίαγη σε τοῖα 
οπηϊκίαης Α. 1, Βιγΐ. Οδῆ, αυο5 [ὁ- 
ᾳυοτ. Ὠἱοάοσ, χν. πὸ ἰῃ δᾶ 
Ἄεχροαϊίίοπε νἈ]}}} ἰοϊίονε τηοπηϊ τ, 
(εὰ ἴτὰ τὲπι Ὠδτγδῖ ; οὐ ματα ὅς ὕφερον 

εὐλμ σεικάξ κα διὸ ἴα, ὦ ᾷφ' νφων ἐπὶ τὰς Θ ΝΣ 
ἰμνρὼ ζῶν ΡΣ “ρίας σινὰς 
δι ουτοφάνς ποτοδν ἰεμώλνον μὲν ταν πο- 
λιμίως λιηλατδιν σὴν ὡρᾶν, κα φόμα 

»: πρὸς ἅπασαν τὴν δ λμαι ἐν σοῖς τιδί- 
“« ἐσόλμων παρατάξασϑαι, ποῦ δ᾽ 

ἐγ ἐπυνσν μένω, συγκατίξησαν 
ἐκ σῦ (ἀεεῖ Ἄν ὀλίγον πρὸς τὸν 
ἀγῶνα. ἐκάμαν κερδν ἀγαὶ πα μτται 

ν σρωψον -ν 

τ «γί τοὶ τὸ τ ἰσροσέρνν, “. αν δὲ σαῦσα 
σῶν ἐκ τῆς πόλιως Θηζαίων ἱκχυϑέντων 
πανδημὸὼ ϑιωρῶν σὸ “΄λῆϑος τῶν ἱσιῤῥιόν- 
τῶν ὁ ̓Αγησίλαοι, ἀνικαλίσατο τῇ “-- 
“γῇ πὺς σρατιώσας ἀπὸ σῆς μέχηε' οἱ 
δὲ Θηζαῖω χκῶτι σε ἔφησαν καὶ οἴο, 

ᾷ, κι, ὗ νναὔῦϑα. Ῥοξοτίυ ἐς! ςἢ- 
ἄστη σεηίοϊς Μογορ, ἴη ἵ,, οἱ 81, ῥτὸ 
υἱτοαὺς οἢ βπιρ]ϊοίτες ἔνϑα, Ῥαυΐο 
πηΐοα 1 δοποϊ, ᾿-" ̓αθεῖ ἀποσιμώ. 
΄σαεν αἵαα ἐχεπηρὶο ΤὨυογάϊάϊε ἱν, 24. 
δὶ θόμοὶ, οχρ οαϊ ὑνανα χωρῆσαι ᾿ εἴ 

ἨείγοΒὶὶ Ιοσο, δὶ ἀσ’οσιμοῶν ΦΧρΙΪοδ- 
ἴὰγ ΡῈ ἀποςρίφων, ἘΠῚ ἤθχο ἰπἴποτα 
ἀθάμσοτα ἐχογοϊτα τη, ἄβτηθη. Ῥοϊγεο- 
πὰβ ᾿ϊ. 1.12. ἤξεο ἰϊὰ ἐχργεῆς: 
ποιδίσαι δὴ λοξώσας φὴν φρατιὰν ἴγω 
ἐπὶ σὸ ἀξὺ σῶν Θηξῶν. γὰρ ἦν ἔρη- 
μὸν ἐξεσρασευκότων ἁπάντων. Θηδαζοι 
περὶ τῇ πόλει δάσαντις τὸν λόφον κατα- 
λιπόντες ἡ ἠπείγοντο ἰ; σὸ ἄφυ, ᾿Αγησὶ-» 
λαὸς σὸν λόφον ἀκωλύτως διῆλθεν. γὶ- 
ἀεβ8, πδὸ Ῥοϊγεηὰπὶ νδ}}Ἐ[}Βοῆδενε πγε- 
τη ἰδὲ, δὰ οΟ11685 ἃ πδίαγα οΟἸ ]ο 8- 
ἴο5 Ρτορυηδουϊογασα ἱπῆατ ποτηϊπδι, 
Οείεγασγα νεϊϊταιῖο οἵ ρα ρηδ ἱπίγα. ΠῸΒ 
ΘΟ01168. ἴδια ν8}]05 δοοίἀϊς ς δὲ Γδηΐαπι 
τοτία5. Ἰοοὶ Γλιῖ8 Ῥθης οοἸ]ορὶς ῬΟΙγθ6:... 
πυ8, [Ιάοπὶ ἀεϊηάς [δδξ. 1.5. ἰϊογα πὶ 
δῆς δχροάϊτίοημοπὶ ΠϑΙΓΆΠ5,) Τὴ ΚΒ 
ουὺπὶ Χεπορμοπῖς ἱπ εὸ οοηίδητὶε, 
αυοὰ ναϊϊατη ἰοβασιας πιοπιοτγδῖ 
ΩΝ τὸ πεδίον διισάφρευσαν καὶ ἀσι- 

ἐκωσαν" σῷ χαρακώμωτος 
ὃῳ ύο πιά φεναΐ" βυλόμινος᾿ ει, 
λαὸς σ΄ διν, «-λινϑίον τάξας κοῖλον 

γιν ἱπὶ σὴν πάροδον σὴν κατὰ. τὸ 
κύνα: (νοπ8 ΤΙ μορ᾽ 88) Θηδαίων ἐν- 
φαῦϑα (ϑοοϊυπι Ν αὶ Ῥϑῖει) τσάν- 
σὼν ἀντιταξαμένων" ὁ δὲ μεταδαλλόμι- 
ἣν ἀσ᾽ ὑρᾶς ἐπὶ σὴν ἱσίραν πάροδον εἰ 

μ“ Τοανάς, Βτ, ΟλΠΑ], ἀπό, Ῥοιηϊ- 
δτατῃ τυάοτα ἃ ΤῊςΪ5 ἐκτοῦι5 Πδάϊο- 
τυστα ἀσοοτα ἰπέογν !] 0 αἰττὰ ΑΙΟρυ πὶ 
πιάσαι σαροτῦῖς Ῥαυίαη, ἱκ. Ρ. γ26., 
Ἑωστγυας ἰβίταν Ροιϊηία ἐπ Ἰαΐοτς οτἱεπ- 
1τ8}} ΤῊ θαγατη ἤτδο, 

σῷ ᾿Αγησιλάου, Διιουϊοτα ἰη ογυὶ 
ἐχ Δ. ), Βτ, Οδα], 
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μώρχων τινὲς ἐπέδρωμον σὺν ταῖς μόρωις., Οἱ μώντοι 5 
Θηδαῖοι ἀπὸ τῶν λόφων τὼ δόρατα ἐξηκόντιζον, ὥςε κορὴ 
ἀπέθανεν ᾿Αλύπητος, εἰς τῶν πολεμάρχων, ἀκοντιοϑ εἰς 
δόρατι". ὅμως δὲ κοὴ ἀπὸ τάτῳ τῷ λόφε ἐτρώπησαν οἱ 
Θηδαῖοι: ὥςε ἀναζάντες οἱ. Σκιρῖται, καὶ τῶν ἱππέων 
τινὲς, ἔπιον τὸς τῶν Θηδαίων τελευταίως, ταρελαώνοντας 
εἰς τὴν. πόλιν. Ὡς μώντοι ἐγγὺς τῷ τείχους ἐγένεντο, 55 
ὑποςρέφεσιν οἱ Θηξαῖοι" οἱ δὲ Σκιῤίται ἰδόντες αὐτὰς, Ἀκ 
ϑαῆον ἡ βάδην ἀπῆλϑον. καὶ ἀπέθανε μὲν ἀδὲς αὐτῶν: 
ὅμως δὲ. οἱ Θηξαῖοι τρόπαμόν [τε] ἐφήσαντο, ὅτι ἀπεχώ- 
ρῆσαν. οἱ ἀναίξάντες. Ὁ μόνοι ᾿Αγησίλαος, ἐπεὶ ὥρώ 54 
ἥν, ἀπελϑὼν ἐφρατοπεδεύσατο, ἔνϑαπερ τὸς πολεμίες 
εἶδε ττωρατετωγμένους" τῇ δὲ ὑσερωίῳ ἀπήγαγε τὴν ἐπὶ 
Θεσπιάς. ᾿ ϑρασέως δὲ παρακολεϑόντων τῶν πελταςῶν, 
οἱ ἦσαν μιοϑοφόροι τοῖς Θηδαίοις, καὶ τὸν Χαθρίαν ἀνω- 
κωλέντων, ὅτι οὐκ ἠκολώϑει, ὑποσραφέντες οἱ τῶν Ὀλυν- 
ϑίων ἱππεῖς, (ἤδη γὰρ κατὼ τὼς ὅρκες συνεξρατεύοντο) 
ἐδίωξάν τε αὐτὸς πρὸς ὄρϑιον, καϑάπερ ἠκολώϑων, καὶ 
ἀπέκτειναν αὐτῶν μώλω τοολλές᾽ ταχὺ γὰρ πρὸς ἄναντες Ὁ 

 εὐήλατον ἁλίσκονται τοεζὰ ὑπὸ ἱππέων. Ἐπεὶ δ᾽ ἐγένετο 55 ᾿ γένῃ! μρὰ; 
ὁ ̓ Αγησίλαος ἐν ταῖς Θεσπιαῖς, εὑρὼν ςασιάζοντας τοὺς 
πολίτας, κφὴ βελομένων τῶν φασκόντων λακωνίζειν ἀπο- 
κτεῖναι τὼς ἐναντίως, (ὧν κοὶ Μένων ἦν) τῶτο μὲν οὔκ 
ἐπέτρεψνε' διαλλάξας δὲ αὐτὼς, καὶ ὅρκες ὀμόσαι ἀλλή- 

ολοὶς ἀναγκάσας, ὅτως ἀπῆλθε σάλιν διὰ τῇ Κιϑα,. 
βῶνος τὴν ἐπὶ Μέγαρα. κοὴ ἐκᾶϑεν τοὺς μὲν συμμάχους 
ἀφῆκε, τὸ δὲ ττολιτικὸν ςράτευμω οἴκαδε ἀπήγαγε. 

ἢ. 52. τὰ δόρατα. Ατεου]ὰ πὶ οπιϊ-ὀ Μοταϑ, πἰῆ οὔπὶ 81. εἰ Ιβοποὶ, Ἔχοὶ- ταης Α.1. Βεγὶ, αῆαι. ἀϊῆξ διἰψαϊά, δαὶ Ἱερεπάυτι εθξ σι, ἐὶς σὴν σόλιν. Ῥιεροῆεο αθεῆ Α, τ[αἰριςειῖς. ϑιίερῃδηὶ γε ἱπιρτοραΐ 1.ε- ὁ. Βγ. (δαὶ. Ιηΐδγαῖς Βίερῃ. ΟΠ], Φ 
8. 53. φρόνγαιόν τε, Ὠεῖοῖς ᾿υδεῖ φε 
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56 Μάλα δὲ πιεζόμενοι οἱ Θηδαῖοι σπάνει σίτε, διὰ τὸ 
δυοὶν ἐτοῖν μὴ εἰληφέναι καρπὸν ἐκ τῆς γῆς, σέμπεσιν 

ἐπὶ δυόὶν τριήροιν ἄνδρως εἰς Παγασὰς ἐπὶ σῖτον, δέκω 

τάλαντω δόντες... ᾿Αλκέτας δὲ ὁ Λακεδαιμόνιος, Φυ- 
λώδων᾽ Ὡρεὸν, ἐν ᾧ ἐκεῖνοι συνεωνέντο τὸν σῖτον, ἐπληρώ- 
σάτο τρέϊς τριήρεις, ἐπιμεληϑὰς, ὅ ὅπως μὴ ἐξαγίελϑείη: 

ἐπεὶ δὲ ἀπήγετο ὁ σῖτος, λωμβάνει ὁ ̓Αλκέτας τόν τε σῖ- 

τον, κρὴ τὰς τριήρεις, κοὺὴ τὸς ἄνδρας ἐζώγρησεν, οὐκ 

ἐλάξες ὄντας ἢ τριωκοσίες. τἄτες δὲ εἶρξεν ἐν τῇ ἀκρο- 
57 πόλει, ὅπερ αὐτὸς ἐσκήνθΒ. ᾿Ακολεϑῶντος δὲ τινος τῶν 

'Ωρεϊτῶν παιδὸς, ὡς ἔφασαν, μάλωῳ κωλξ τε κἀγαθοῦ, 
καταβαίνων ἐκ τῆς ἀκροπόλεως περὶ τῶτον ἦν. κατα-᾿ 
γνόντες δὲ οἱ αἰχμάλωτοι τὴν ἀμέλειαν, καταλαμβάνεσι ; 

τὴν ἀκρόπολιν, κοὴ ἡ πόλις ἀφίξαται" ὡς. εὐπόρως ἤδη 

οἱ Θηδαῖοι σῖτον ττωρεκομίζεντο. 
58 ὙὙχοφαίνοντος δὲ πάλιν τῷ ἦρος, ὁ μὲν ᾿Αγησίλαος 

Έ κλινοπετὴς ἦν. ὅτε Ὑὼρ ἀπῆγε τὸ σράτευμα ἐκ τῶν Θη- 
ὙΠ΄ Ῥῶν, ἐν τόϊς Μεγάροις, ἀναξαίνοντος αὐτῷ ἐκ τῷ ̓ ΑΦρ οδὲ-- 

ὟΝ ᾿ σίᾳ εἰς τὸ ἀρχέων, ῥήγνυται ὁποιωδὴ φλὲψ, καὶ ἐῤῥύη ἐκ 

8. 66. πῶς Τηεθαϊα Ἰοοὺςβ 
τηδτιἰπιὰ5, ἃ αὰ0 ἤπυ8 Ῥαραίεδοιι8 ἀἱ- 
ἔϊαϑ ἕαϊτ, 

"Ωριόν, Τυηῖ, Οαῇαὶ. ᾿Ωρεών, το 
Ευθασδε Ὀἱποπν εἰς Ηρα, ἀεὶπάς 
Οὐτεὰ8β ἀϊξια, α Ῥετγίοῖς ἕαὶς ἀείοϊαία, 
Ἡϊΐπὸο οἀΐαπι εἶὰ8 ἰη Αἰμποηϊςη 85 ρετ- 
Ρείσυπι, ΟἿ, ΨΥ δειηρ; δὰ Ὠϊοάοτγ, 
χν. 10, Θυδλτηίατπη ΕἸ οσδὲ ρατίεπὶ ἴδ- 
πο δ Οτεῖτα8, ἀυξῖον εἢ οἴμο- 
πᾶν σοηΐγα Ατβοοτ, ρᾶρ. ὅφι. ϑιτγα- 
ταζοπα Ἰρίαπι ΠΡ ΤΕΣ τς ὁρίου: δε μ 
ἡῆῦν ἰΐ. γ. ᾿Αλκίσας ἣν φῇς Ἴφια 
ὀρμώμινοι, βουλόμενος λαϑ)δίν, πισληρω- 
κὼς ναῦς «ολλὰς, καϑιλκύσας τριήρη- 
μίαν καὶ -Α ταύτην ἀνὰ μέρος ἜΣ ων 
σὺς ἀξ ἵνα δοκοίη σοῖς ̓ πολεμίοις 
ἐν ἄρ κατὰ ἔχειν" ἣν δὲ τῶν τριῶν ἁπασῶν 
μὰ κλ , ἴὰὰ Ἰοσὺ5 {ΠΠ|Ὸ οοττ. 

ἀυν εἴ, Ἐοϊίαυκ {ἀρρίοπάα ἕὰπὶ 
Ἑτουτίπο ἵν, γ, ἤσ : Θυοάππι ἀθ- 

ἱπός ἰετηροτε οπιπὸν ἤᾶνες ἰη ΤΉΣθα. 

π05 ἐγαηίπανὶραπίδϑ ἱπιτηϊ ἢξ, δὲ σοπι- 
πηδϑιϊ 8 δου πὶ οι τὰ εἰς. 1)6 Οτεο 
Γαΐρίοἷο ταϊὶ ἱποὶάϊε ποη Ἰενΐ8, ἀϊ- 
νεγίο οἂπὶ ατῦοτὰ ἴοοο ροἤίαπι ἔα ἴδ, 
μὲ μρυυς Ἠεβίδδο ἱποοῖδο ἃ Ῥεγίοὶς 

ἐταπς ὀχρυϊῆ, Βυίριοἰοποπι μᾶπο 
τηονῖς τηΐπὶ ρεπηασι Ἰοοὰβ ϊοάοι 
δηΐδα ἰδυάδείαβ, της δοίι8 ἴἀτηδη, ἀδ- 
ἱπάς σοπῆγπιανίε οἂτὰ Ἰοσὰβ ῬΙαἴατ- 
οὗΐ ἱπ Ατπδίοτίο Ρ. 97. εὰ, Ἐοϊηκ,. 
αδὶ Τασοάξφουηοηΐ! Βαττηοῖδο, Αὐτὸς 
ἀδπιΐ, ἈΠΊΟΥΓ δὲ 0618 ἰθ ράσο 
ΟὈτοϊιαπη παγγαῖαγ: [δ] οηΐπὶ Ῥαῖοῦ 
ἐν ἀϊοίτων Γαΐ Πὲ : ἐξ 'Ω ρεῶ σόλιως 

'Ἐφιαιάφιδος, ΑἸΐτον γαιτο τοὶ 
μ"Κ τοῖς ῥγοΌ Ὁ} 18, ἀαλτο Χοπο- 
Ρθοη ἕαρτγα ἰϊ, χ, ΗΙβἰδδοθ, πὰπο Ο- 
τοῖα ἀρρεϊεῖ, 

8, 58. ἀρχεῖον, ῬΙαΙΆΤΟΠΒ ΑΡΑ͂' δ, 
27. ἀρχδιον εἰς τὴν ἀκρόσολιν, 
ΝΙΒΙ! ΤΠ ἀς νοπᾶ ταρία, Γεἀ ἰτὰ πλοῦς 
ὉΪ ἰπἰ ται τγραϊο. σαάσμα καὶ τόνος 

- " 



οὐ ΙΒΕΝ ν΄. ΟᾺΡ, τν.᾿ ὃο5 

τοῦ σώματος αἷμα εἰς τὸ ὑγιὲς σκέλος. γενομένης δὲ 
τῆς κνήμης ὑπερόγκι, καὶ ὀδυνῶν ἀφορήτων, Συρακέσιός 
τις ἰατρὸς ὁγάζει τὴν τταρὼ τῷ σφυρῷ φλέδα αὐτῷ. ὡς ᾿ 
δὲ ἅπαξ ἤρξατο, ἔῤῥει αὐτῷ νύκτα τε κρὴ ἡμέραν τὸ αἷμα, 
κοὴ τοάντα Ἰτοιῶντες ὡκ ἐδύναντο ογεϊν τὸ αἷμα, πρὶν ἐλει- 
ποψύχησε. τότε μέντοι γε ἐπαύσατο. καὶ ὕὅτως ἐκεῖνος 
μὲν ἀποκομιαϑεὶς εἰς Λακεδαίμονα, ἠῤῥώςει τό τε λοιπὸν 
ϑέρος, καὶ διὼ χειμῶνος. λὴμ 
“Οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι, ἐπεὶ ἔαρ ὑπέφωινε, πάλιν Φρδ- 59 
ράν τε ἔφαινον τοῖς Θηξαίοις, καὶ Κλεόμζροτον ἡγξϊαϑ αἱ 
ἐκέλευον. ἐπεὶ δὲ ἔχων τὸ φράτευμα τρὸς τῷ Κιϑαιρῶνι 
ἐγένετο, τιροήεσαν αὑτῷ οἱ πελτας αὶ, ὡς τροκατ 4. 
μενοι τὰ ὑπὲρ τῆς ὁδδ. Θηξαίων δὲ κοὴ ᾿Αϑηναίων προ- 
κατέχοντές τινες τὸ ὥκρον, τέως μὲν εἴων αὐτὸς ἀναβαίνειν" 
ἐπεὶ δὲ ἐπ᾽ αὐτοῖς ἦσαν, ἐξανωςάντες ἐδίωκον, καὶ ἀπέ- 
κτειναν “περὶ τεϊαρώκοντα. τἄτε δὲ γενομένε, ὁ Κλεόμ- 

ἰσχυρὸς ἔλαξε σὸ ὑγεὴς σκέλος" ἐκ δὲ σύ- 
σὰ διογκωθὲν μεφὸν αἵματος γέγο- 
γἕναι καὶ φλεγμονὴν ὑπερδάλλωσων σταρξι- 
χιν 
᾿ “ταρὰ φῷ σφυρῷ. ῬΙΟϊΆτοδυ5 ὑπὸ σῷ 

αἶμα, Βίερμαπ, δὲ Τβοποῖδν. ῥεῦ- 
μα. 

᾿ λοιγὸν ϑέρος, ᾿Ξ θβαῖς ἰξίευγ Μερα- 
ΤΊΒ {γα δῖα ξαὶς Τδοδάςοσηοηςπὶ, ἰδὶ- 
ας ἀεσυθαυϊὲ αἴας δὰ νεῖ ρτοχί πγα πὰ, 
δ.» ἀρὶτ Χοπόρμοη. Οοπίτα Ὠοά- 
Ὑγ6 1105 τεάϊτα πὶ εχ ὙΠῈΡαηοσαπι ἀἱ- 
τίοης εἰ Μερατὶβ αἰῆρηδι ἐχεαπεὶ Ηἰς- 
τηΐ, γε ρτοχίτηθο. ϑεὰ ἰς τηαὶς οο- 
Ραϊανῖς νεγθα Χεπορδοηιῖῖς, εχ φαϊ 8. 
ξηΐατη ΠΠ]Πὰπὶ εἰϊοὶξ : [τὰ ἐπὶπι 1116 
ΤᾺ ΟἸγπιρ. τοο. 4. [πᾶς Ἰεέϊο, ἰη- 
υἷε, δὐῆχυς εἢ : ὑποφαίνονσος πάλιν 
τῷ ἦρος, ἰπαυΐϊε Χεπορποη : δἀάϊταιε 
Ῥδυοίβ ἱπίθγροῆιϊς ἠῤῥώφει πότε λοιστὸν 
ϑέρος καὶ διὰ χειμῶνος, Αἴ Χεπορῃοθη 
πὶ πονὶ ἃπηΐ ἱπίεῖα τη ἀεῆρηδῆᾷεε : 
ὑποφαίνονσος “πάλιν τοῦ ἦρος, ΟὈΪτΕτ 

[ΠΕ Πεοηθτη ἰη]ϊοῖς τηοσδὶ Δροπ]αϊ, αἱ 
οδυίαπγ' ἀατεῖ, οὰγ τὰς ΠΟ ἱρῖδ, (βά 
ΟἸεοτηδτοῖοβ ἔμθτῖε τα θι5 οοπέγα 
ὙΤΒεθδηος, Πεουθδαεταὶ (ο Ποῖ Αρο- 

Π]δὺ8 ἃ τεάϊεῃ ἃ Μερατὶβ : σόφε λοιπὸν 
καὶ διὰ χειμῶνος αἴαμε δὰ γεῖ - 

ἂς αὑο ἱρίο Χεπορῃοῃ αἰϊ : ὑπσοφαΐ. 
νονσος δὲ πάλιν τῷ ἦρος. 

8, 50. τοῖς Θηξαίοις. Ὠϊξδιατα, ῥτὸ 
ἰσὶ τὺς Θηξαΐους, τηοηεηῖε Μοτο. 

τοροήεσαν. τὰ συ τη ΜΟΙΟ εχ τηλτρὶ- 
ἢ6᾽ τ΄ εἴ ϑίερῃ, ΤοΠρῆ ῥτὸ τυροσήε- 
σαν, 

σεσ' ἡ, Ὅς Πδο ἐχρεάϊίοης 
Ἰοφαὶ μαῖο Ῥ]αἴατοππι π᾿ Ρεϊορίάα 
Ὁ. 25. σῆς δὲ πρὸς Τιλαταιὰς ἱππομα- 
χίας, ἣν πρὸ τὼν Λευκτρικῶν ἐνίκησαν 
ἡγουμῖνε Χάρωνος, ὨᾺ} 5 Γοἰ σεῖς ραὰ- 
ξπδ ρΡἰξϊαταπι, 80 Απά γΖὶ- 
ΤΕΠ0 ἔδξίαπη, ἀεάϊσδτε γοϊεραπὶ ΤῊς.- 
Ῥδηὶ, Ὡς φδάεηι ἴθ. ρᾶξ. 375. δά. 
Ἀεῖῖκε : ἐν ᾧ Τεράνδαν σινὰ τῶν ἀσήμων 
Σπαρσιατῶν καὶ τεσσαράκοντα μετ᾿ αὖ- 
σῷ πισεῖν, ἄλλο δ᾽ ὑδὲν μέγα πραχϑῆνα; 
λέγωσι. Ὧδε Ρυρηδ ἐηΐπι, δὰ Τέρυτγας 
ἄπος Ῥεϊορίἀα σοπητη Πα, ποη Ἰοφαΐ- 
τοῦ ΡΙ αϊάγοῆυ5, ΓΟςιι8 οἰἰδπη ἔδι18 σθη-᾿ 
δταϊ, νἱοϊηἶα Ῥ]αιδοατασγα, δὶ δἴοθπ- 
ἀεηίε5 [Δοράἀξοπηοπίοβ δἀοτιὶ ΤΠεθδηΐ 
ἴπ ἔαρᾶπη σοηνεγίεγαπε. Απάτοσγαες 
Ρ δῖον ἰάθπι νἱάειυτγ, ἀς φὰο Ρ] αζᾶτ- 
ΤΠ ϑυπιροῖ. Θυδ. ἵν. 2. Ρ.. 642. 
Χ 
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ὄροτος ἀδύνατον νομίσας τὸ ὑπερβῆναι εἰς τὴν τῶν Θη- 

(βαίων, ἀπῆγέ τε, καὶ διῆκε τὸ ςράτευμω. 

ὅο- Συλλεγέντων δὲ τῶν συμμάχων εἰς Λώκεδοάμονω, λό- 
γοι ἐγίγνοντο ἀπὸ τῶν συμμάχων, ὅτι διὰ μωλωκίών 

͵ δι λ ω [εν ΄ ϑῳ.» ΝΗ 7 κατατριβδήσοιντο ὑπὸ τοῦ πολέμου. ἐξᾷναι γὼρ σφίσι, 
γαὺς πληρώσαντας πολὺ τλείονως τῶν ᾿Αϑηναίων, ἐλέϊν 

λιμῷ τὴν πόλιν αὐτῶν" ἐξεῖναι δὲ ἐν ταύτωις ταῖς ναυσὶ κα 
εἰς Θήξας ςράτευμω διωξδιξάζεν, εἰ μὲν βέλοιντο, ἐπὶ 

δι Φωκέων" εἰ δὲ βέλοιντο, ἐπὶ Κρεύσιος. Ταῦτα δὲ λογι- 

σάμενοι, ἑξήκοντω μὲν τριήρεις ἐπλήρωσαν, Πόλλις δὲ αὐ- 

τῶν ναύαρχος ἐγένετο. "ἡ μέντοι ἐκ ἐψεύοϑησαν οἱ ταῦτα 
γνόντες, ἀλλ᾽ οἱ ᾿Αϑηναῖοι ἐπολιορκξντο᾽ τὼ γὰρ σιτα- 

ἅς, » » » δ᾿ Ά, Ν Ν Ν ΕῚ 7 δ. ἂν 

γωγὼ αὑτὸις λοιω ἐπὶ μὲν τὸν Γεροέφὸν ἀφίκετο, ἐκει- 

εν δὲ ὀκέτι ἤϑελε σαραπλέϊν, τοῦ γαυτικξ ὄντος τῶν 

Λωκεδιεμονίων περί τε Αἴγιναν, κοὴ Κέω, κρὴ Ανδρον. 
͵7 ᾿ 4.}} » ἈΝ ᾽ ͵ὕ 3. ἢ οὃἷ ἣν ΕῚ 

γνόντες δὲ οἱ ᾿ΑΘηναῖοι τὴν ἀνώγκην, ἐνέξησων ωὐτοὶ εἰς 
᾿ς "“ Ν ͵7 Ν Ν ͵ 7 

τὰς γαῦς, κφὴ ναυμωχήσαντες τορὸς τὸν Πόλλιν, Χαδρίπ 

Ῥιϊηΐὰ58 ἥπο ραίτίδε ποία οὰπὶ της πΊο- 
τανὶς ; ΑἰΠοπδθιβ ν]]ϊ. Ρ. 341. Ογζὶ- 
σεηθτῃ ΔρΡΡεΪ]ας, 

8. ὅο. [ἀπὸ τῶν συμμάχων. Οοιτ, 
ὑσὸ «, συμμάχων. ΝΝυΐᾳυδπι Ρτοὶβ οἱ 
νείυαίβ (οτριογθα5 ἐχοιἀϊξ ματο 
ἀπὸ Ρῖτὸ ὑσὸ, Ἰἴοει Ἄἐχοπιρὶδ ρα πὶ αἵ- 
(οτβηζατγ Γρεοϊοία, ϑρεοϊοίᾳ ἀἶοο ; Ὠὰ πὶ 
Ἰαγα εοτὰπὶ ἴῃ αἰΐὰ οἰαῇξ οοηίογὶ νο- 
απ, ϑοήθαβ 'π Ηἷ8. Πεογ 8. ἴδορα 
ἰδθὶ οροτίεθαι, ἢ, Α, "3 ο πῆμ.) 

ἐΚρεύσιος, Ἑὰ ἃ, νείετοβ Κράσιος, 
8. όι. Τιόλλις, 50 ΤᾺ ἷν, 8. 1, ΠῚ 

7υηξ, οὐ ΟκΆ, ογαὶ Πόλις, Εδάοτη νᾶ- 
τείας. οἱ ἴῃ Οοἀϊοίθυ8 ἱοάοιὶ χν, 
34. Ῥοϊγοοηὶ ἰΝϊ, 11. 1.γ, Ῥιροίογι ἰἃ- 
τῆσῃ Τέλλις οχ βυ ϊάα οἱ Ατἰβίάο ἰἰΐ, 
Ρ. 382, ὙΝ εἰεϊίηρ. Ια Δπαθαῇ νἱ, 2. 
ἤ; οὐ Πιῶλος ὁ ναύαρχος, αοἱ Δηαχίἷο 
ἀσοσῆϊε ἰη Ἡοϊείροηϊο, ἰάεαι ἤης 
ἀυδίο, ογα ἀοτίσα οἵδ οἰἰαπὶ ἰπ 
ΡΙαιαγοιὶ Νίοία ο, 24, υδἱ βγτγαουία- 
ἡὺν Πόλλιχοι. ; 

Γιεραισόν, Ὑάς (αρτα δά |Π},. 4, 4. 
ΡῬιοπηοηιοιίτα Ευῦσιαθ, Διμοηϊςηῇ»- 
δυν ἀπηιίοϑε, 

ἐκξίϑηεν, ἴῃ Οαῆαὶ, οἷ ἱκεῖ, Πεϊπὰς 
Α. 7. Βι. Οαῇ. ἤϑελε ὀχέφ, σαρασλεῖν, 
ψεῖθαπι ἤϑελε Πρηϊβοαι ἢ,], ἐδύνατο, 
Οἵ, Κα δά Οτερβοσ, Ρ. 56. 

. [σὰ σισαγωγὰ «λοϊω--οὐἀκίφι, ἤϑελε 
παρασλδιν, πανΐραγε πὸρ αμάεὺαηΐ, 
φμῖρρε λομίδις μπάΐφμε ἱπιπὶμεμεϊδως, 
᾿Απιααὶς Οτατητηδιϊοὶβγ. αὶ τοηυΐδ 
νοσαπὶ ἀἰΓουὶ πλῖπ ἔδορο πρὶ ρος, 
τουηἰ τᾶ πιὰ οἀποηςξηὶ ἰἕαστη ἐς νοσ. 
ἰϑέλων ῥτὸ δύνασϑαι, ΕΠῖδι αἰϊαυϊά, ἢ 
οοητίραδε ροιϊοίϊαιϊ8 δος νοῖῦὰ εὔξ 
αἀἰϊχίξης, Καεηὶϊὶ αηποιδτὶο ταὶ ἱ εἰ» 
δ} Οὗ [189 οααβ αἰ ρ᾽οοῖ. ΑΕ, Α, 
Το ες 
ὄντος φῶν, Μαῖρβο Ἰιδοηοῖαν, ὄνσορ. 

συ, 

ἰνέδησαν αὐσοί, Οαπὶ κά οχίτοπιδπλ 
προοηιαιςιι τοἀδαδιὶ ἔαογαης Αἰμοηὶ- 
οηἴοθ, ἱρῇ, πρὸ Τοοΐδὲ Γαδ) εδϊδονς ἱπα- 
ΡῬοτίο ἰἰογασι οἱ ντατο8 ἰῃκτοαὶ ἀϊοαη- 
τὰν πᾶνς5, [τὰ ΡΙαίο ἰπ Μοηοχοπο Ρ. 
λφλ. ἀς Θοηοης Μίινίοηϑ ἱποϊαίο : 
βιηϑήσανσις ἱξήκοντα ναυσὶν αὐσοὶ ὶμ- 
ἀάντις ἀξ σὰς ναῦε. 



ΤΠΒΕᾺ Υ. ΘᾺΡ: 1γ. ον 
ἡγεμένε, νικῶσι τῇ ναυμωχία. αὶ ὃ μὲν σῖτος τὸς ̓ Α9η- 
νοΐοις ὅτω τοαρεκομίαθη. ᾿ Παρασκευωζομένων δὲ τῶν 6 
Λακεδαιμονίων ςράτευμω δια ξάξεν ἐπὶ Βοιωτὸς, ἐδεή. 
ϑησαν οἱ Θηξαῖοι τῶν. ᾿Αϑηναίων, περὶ Πελοπόννησον φρά- 
τευμώ πέμψαι, νομίσαντες, ὅτι, εἰ τῶτο γένοιτο, οὐ ϑὺ- 
γατὸν ἔσοιτο τῶς Λακεδορμονίοις, ἅμα μὲν τὴν ἑωυτῶν 
χώραν φυλάξειν, ἅμα δὲ τὰς περὶ ἐκεῖνα τὰ χωρία 
συμμαχίδας πόλεις, ἅμω δὲ φράτευμω διαξιδάξεν ἱκα- 
γὸν πρὸς ἑαυτός. Καὶ οἱ ᾿Αϑηναῖοι μέντοι, ὀργιζόμενοι 63 
τοῖς Λακεδαιμονίοις διὰ τὸ Σφοδρία ἔργον, τροϑύμως 
ἐξέπεμψαν τοερὶ τὴν Πελοπόννησον, ναῦς: ἑξήκονγ ταληρώ- 
σαντες, καὶ σρωτηγὸν αὐτῶν Τιμόϑεον ἑλόμενοι. ἅτε δὲ 
εἰς τὰς Θήξας ἐκ ἐμξεξληκότων τῶν τσολεβοείων, ὅτ᾽ ἐν ᾧ 
Κλεόμεξροτος ἤγε τὴν φρωτιὰν ἔτι, ὅτ᾽ ἐγ ᾧ Τιμόϑεος 
περιέπλευσε, Θρασέως δὴ ἐφρωτεύοντο οἱ Θηξαῖοι ἐπὶ τὼς 
ταεριοικίδας τυόλεις, κοὺὴ σάλιν αὐτὰς ἐλώμξανον. Ὁδ4 
μώντοι Τιμόϑεος περιπλεύσας Κέρκυραν μὲν εὐθὺς ὑ ΡΡ : 
ἑαυτῷ ἐποιήσατο" οὗ μέντοι ἠνδραποδίσατο, ἐδὲ ἄνδρας 

᾿΄ ἐφυγάδευσεν, ἐδὲ νόμιες μετέςησεν. ἐξ ὧν τὰς περὶ ἐκᾷνα 

σῖτος τοῖς, ΑττσΌ]α πὶ οπαϊξειιης Α. 
4. Βγ. Οδῆ, δι 

, Ρεπῖπεῖ ρυβπα δὰ Τερυτᾶβ ἔλδϊα, 48 Θγατῃ Ρυρπᾶ τ ἤᾶνα- ῬΒεθδηΐ, Οτοβοιθηο ἐχρυρπαίο, ἀὰ- Ἰοπὶ δοουγαι βῆπις επαῖγαὶ Πϊοάοτγῃβ 
Χν. 34. 35. ἃ 40 τἈΠΊΘΠ ἴῃ ΠΌΠΊΟΓΟ 
Ὡδνὶ 1 ΠΔ οδρίαγαπὶ αἀἰνεγίωβ αοὶς Πὲ- 
ΤΟΙ 6 Π65 οοηΐτα Ἐδρεπεπῃ Ρ. 479. 
Β 6 οδάδπι ρυξηᾶ τοίδτε Ῥοϊ γεθπιβ ἰἢ, 
ΔἼῚ 1Ι. Δοοϊάϊε ἱπέογ Ῥατύγη εἰ Νὰἃ- 
Χυΐὰ αἷε τό τηθηῆς Βοεάτοτηϊοηΐβ, αἱ 
ῬΙαξΑΓΟ 5. ἐπ Ῥῃοοίοηθ, (ατηΐ!ο. δὲ 
ἀς “ΟἸοτία Αἰμεηϊθηί, Ῥ.. 379. τεξεσι, 
οάννε "5 τεΐετε απο νἱδιοτίαπη Α.- 
τηεηϊοπῆἤαπι δι] ΟἸγπρ. τοι. ἃἀπδα πὰ 
Ὲς 

8. 62. ἐπὶ Βοιωσὥρ. ἐπὶ τὰς Β, 8ῖ. οἱ 
- ΟἹ], ) 

ὅφι, ἐς. ἴῃ Ὰο]Α Βιγ]. εἰ ὅτι, ἴῃ τεὶ!- 
αἱ ἀδεῇ νειετῖθυς ΚΕἀά, 

ὃ. 63. ναῦς ἑξήκοντα. ἵ,. 81. ἰηζετῖ- 
φε. 

ἐλάμβανον. Ἰῃ τηδτρίηθ Πβοποῖαν. 
ἀνελάμβανον. Ορδίοταπι δά πος τοπυρῸ ἢ 

Ρίο πηδΊογοβ Γαδ ἀθο πο ογα πη οορίας5 
νἱοογαπί, ἀδ αὰᾷ ΠὨϊοάοτα χν. 37. οἵ 
Ρ]ατάτοπα 9 ἰῃ Ῥεϊορίάα ς. τό, δὲ 17. 
Ῥαξπᾶπι πᾶς ΤΠΘΙΠΊΟΓΆΒΙ]Θ 1, Θχ απ 
Ὑπεθδηὶ ρτοοῖρος δηϊτηαστα ΓΗΔ] ΟΤΈΤΏ 
Θερέγαηϊ, υάϊοίι5. σ᾽ οείϑθ Τιδοθάρ. 
τ οηἰογαπη Π]δπιίο ριϑοιογγηίῆς Χε- 
ὨΟΡΒοη. 

8. 64. σὰς περὶ ἐκεῖνα πόλεις, Οοι- 
ἨΘΙὰ8. Νεροβ ἰπ Τί τπιοίῆθο ἂρ. 2. 
““ Οοτουγάτῃ {Ὁ ἱπηροτίατη Αἰμοηΐ-. 
εηἤατη τεάερίε, (οοἰοίψας ἰάδτη δά- 
Ἰαηχὶς Ἐρίγοῖδβ, Αἰδαπηδηδβ, Ομδοπᾶς 
Ὁπληοία!α εὰβ βϑηΐεβ, 480 τηᾶτὸ ἰϊ- 
Ἰυὰ δαϊαοεηξ,᾽" Ὀϊοάογ, χν. 36. «λεύ- 
σας ἐπὶ σὴν Κεφαληνίαν σῆστε νήσου τὰς 
πόλεις προσηγάγετο καὶ τὰς κατὰ τὴν 
᾿ ἴων ὁμοίως ἔπεισεν ἀπεκλῖνα, 
τυρὸς ᾿Αϑηναίου;. ᾿Αλκέταν δὲ σὸν Μο- 
λοεϊῶν βασιλέα φίλον κατασκευάσας καὶ 
Ἂν πον 
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65 πόλεις ἁπάσας εὐμενεφέρας ἔογεν. 

ΧΕΝΟΒΗΘΆΒΙΘΙ ἜΡΜΟ. 

᾿Αντέπλήρωδαν. δὲ 
᾿ καὶ οἱ Λωκεδαεμόνιοι ναυτικὸν, κὴ Νικόλοχον ναύαρχον, 

μάλα ϑρασὺν ἄνδρω, ἐξέπεμψαν" ὃς ἐπειδὴ εἶδε τὰς 

μετὼ Τιμοϑέου ναῦς, οὐκ ἡμέλλησε, κοώπερ ἕξ νεῶν ἀπὲ- 
σῶν αὑτῷ τῶν ᾿Αμᾷρωκιωτίδων" ἀλλὼ, πῶνγτε καὶ πεντή- 

κοντῶω ἔχων ναῦς, ἑξήκοντω ὥσαις ταῖς μετὼ Τιμοθέου 
ἐνωυμάχησε, καὶ τότε μὲν ἡ ἤήϑη, καὶ τρόπαιον ὁ Τιμό- 

δ ϑεος ἔξησεν ἐν ᾿Αλυζίω. Ὁ δὲ, ἀνειλκυσμένων τῶν Τι- 
μοϑέου νεῶν, καὶ ἐπισκευαζοόμένων, ἐπεὶ παρεγένοντο αὖ- 
τῷ αἱ ̓ Αμδρακιώτιδες ἕξ τριήῤεις, ἐπὶ τὴν ̓ Αλυζίαν ἔπλευ- 

δεν, ἔνϑα ἦν ὁ Τιμόϑεος. ὡς δὲ ἐκ ἀντανῆγε, τρόποωυίον 

ἀὖ καὠκενος ἐςξήσατο ἐν ταῖς ἐγγυτάτω νήσοις. ὁ ὃ Τιμό- 

ϑέεος, ἐπεὶ, ὥς τε εἶχεν, ἐπεσκεύασε, κοὴ ἐκ Κερκύρας 
,᾿ . ’΄ ΄ ᾿ »“Ὕ “Ὃς; -“ἦ 

ὡλλώς τροσεπληρώσατο, γενομένων αὐτῷ τῶν ῶσων 

πλέον ἢ ἑδδομήκονι, πολὺ δὴ ὑπερέϊχε ναυτικῷ" χρήμαϊα. 

καϑόλου σὰς ς σὰς σῶν σερὶ φοὺς 
τόπους Ἔρν τς νδα ἐξιδιοπίο δὐνδιμας 
ἐνίκησε ναυμαχίᾳ ποὺς Λακεδαιμονίους 
“ερὶ Λευκάδα. 

8, 65. Νικόλοχον. ΝΙοπιδομαπι 
ἀρρεῖϊαιὶ ΡΟΙγδπὺβ [1]. το, 3. αὶ πιεηΐς 
ϑοίγορδοτίοπς ρα ρηᾶτα ἕδξϊατη αἰὶ ἀϊς 
ΧΙΙ, ἿΝ Ἰυαάϊ ϑοῖγα ἀροθαηζαγ, [δ] 
πάστη οἵ ναυαρχοῦντος ῬΤΟ ναυμᾶ- 

“ὌΝ γν τ νέφια Οείεγατ Ποά- 
γγε Ἰι5. τοδϊς ὕδηο ρυρβηάηι ἰῃ ΟἸγπι- 
Ρίαά, τοι. 2, δηηΐ ρδγΐοση Ῥγοσοτι 
ον ἱκηογανίε ἀτηέπ Ἰοστι Ῥο- 

ἵν, πᾶς δοουγαίία8 τοτρὺ8 ᾿ΐσεῖ 
δ τῶ Νιίοοϊοοδαπι γτοξὶς ποπιὶπαῖ 
Ῥοϊγαηυϑ ἢ, τὸ, σῷ. υδὲ ἢ 
ἀοσυγαία δηδεγαϊ, 40 υἱ8 ΤΊ ποίου 
νἱοίς Βοῆῖεβ, [Ιτογυσπι, θὰ τη δ6- 
οὐγαῖς, δαπάστῃ ρυρηπᾶτῃ τοίοσι Εἰ, 10, 
6, αἴας ἐχ εὸ Ετοηείη8, οὐ 5. 10- 
σαὰπν αττυϊε Οδίλυθοη5, ἰΐ, 5, 47. 
ΔΛά θθο ἐπάςπι οπηροτγὰ ρεγί ποι ΠΆΓ. 
τλτίο Ῥοϊγεοηΐ ἰἰΐ, το, 1. υἱ οχ ΕἸοτ- 
εἶπο ἱ, 12,11, οοκηοίοίταν, 

᾿Αλυζίᾳ, ἵκοποὶ, ἰτὰ οπιδηάανίς 
νυ]βαταπη Αἰλυζίᾳ, ταλὶεῦδς τδυδη 
᾿Αλυζοίᾳ, 1η. ἸἩιίοάοεο χνῆϊ, το, ας 
᾿Αλυζαῖοι, δὶ Ραϊσιοτίυβ πρδίοθας Δ. 
λυζιαῖο, εχ ΤΗυσγάϊάς νἱΐ, 31, εἰ 
ϑίγαῦοης χ, Ρ. 691, 

8. 66. ἀνειλκυσμίνων, Μεἴετο5 Εαἀά, 
ἀνειλκομένων. Ἷ 

ἕξ σριήρεις. ῬΟΙΪγΘΠὰΒ ἰἰϊ. το, τό. 
τοιρήσαν δίκα νῆις ἀναυμάχηποι ὧξ' ἰδε- 
δοίκει. τινος ἱσανιὼν ἐπὶ σὸν ναύ- 
φσαϑμον, καὶ δὴ σὸ ναυτικὸν ἔταξεν ἐν 
μηνοειδεῖ σχήματι πρὸς σὺς πολεμίως, 
ἐνσὸρ φῷ κυροῦ (ῇς ἐν τ ψυσο σὰ ναυ- 
ἅγια συναγαγών' φὸν δὲ ἀπόσλεν ἔσοι- 
ὥφο πρὸς τὴν γῆν κελεύσας ἐλαύνειν ἐπὶ 
πρῦμναν, ὅπως ἀναίπφωροι φὰς κ᾽ παλρκα 
κα ναῦς ἑᾳδίωρ ἀμόνοιναο". 

σχῆμω τῇς τάξεως οἱ ἀπὸ τῶν δέκα νιῶν 
φαξηϑίνει, ἀκ ἰσίϑεντο. 

ἀντανῆγι. Ἀδξῖο ἰτὰ 1. οἱ 8ι. Ριο 
να αῖο ἀντανῇγον. 

ς. ϑογῖαχ ὑπ ἱαπὶ ᾿πίὰ- 
ἴατὰ Οαγποη ροπὶς ἰαχία ΑἸγζίδπι, 
ταοποηῖς Ῥαϊγηοτῖο Θγοὶα Απείαυδα 
«416. 

μ ἡ νῷ σῶν, Τὰ Δ... Βτι, δῇ], ρτὸ 
δἷ5 Ἰεκίταν αὐτῷ, 

σι σισίμσιτο, Ὧς δὲς τὰ 
κῆρ. Ἀπδομίμεα ἰπ (Ἰὐοοποπη οἰ ἰἰ; 

596. περὶ στρ Κέρκυραν δὲ σόλιμῶν καὶ 
ἢ ς διακοίμινος καὶ τῶν φρατιωτῶν 
μεν πιά σὰς μισϑὺς καὶ ἀσοιϑόνσων 
αὐτῷ καὶ σρὸρ σὼρ ἐνανφίυς φασκόντων 
ΟΝ ἱκκλησδίαν συναγαγὼν 
ἔφησεν οὐ δύνασθαι διὰ ποὺν χοιμῶνας 



ΤΛΒΕᾺ Υ. ΟΑΡ, ΤΥ. 399. 

μέντοι μετεπέμπετο ᾿Αϑήνηϑεν᾽ ταολλῶν γὰρ ἐδῶῖτο, ἅτε 
πολλὼς ναῦς ἔχων. 

παραγινίσϑαι αὑτῷ μδν" ἐσ’ὰ σοσι 
αὐτὴν εἶναι περὶ χρλρενε μία, ὅν σὴν 
προδεδομένην σρίμηνον σισ' ων 
αὐτοῖς διδόναι" Ὰ δὲ ὑ βίμηψ μαῦ οὖκ ἄν 
πότε προίσϑαι, τοσαῦτα ἌΠΟ ἋΣ νέοι 
γρῖν εἴρορί εἰ μὴ Ἰὰ ἀτηηαν 

Χίαν να νὰν πᾷ ῥθτος ενὰ ΓΞ 

διῳκήσαφο ἃ ἰδόλεσο. ἴπ ἰἰάετα ἀς- 
ἰηάθ προ ]15 νετίδίατα ἕαδε ΤΊ πιο- 
τπδαπι, εαπιαὰβ ΟὟ τοτὶ Ὁ ἱγπηρετῖο 
τενοοδίατη, ᾳφυοά τα  ἰἰθ8 Βϊρεπά!-- 
πὶ ποη Ρογοϊνεσαῖ, Οἰτηὰ5 εχ 
οζαῖίοης οοπίσα Τίπιο- 
τῆευπι. 

Χ3 
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ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

ἙΛΛΗΝΙΚΩ͂Ν ἸΞΣΤΟΡΙΩΝ 

ΒΙΒΛΙΟΝ ἘΚΤΟΝ. 

ΚΕΦ. Α. 

Οἱ μὲν ὧν ᾿Αϑηναῖοι κοὴ Λακεδαιμόνιοι τσερὶ ταῦτω 

᾿ἦσαν. οἱ δὲ Θηβαῖοι, ἐπεὶ κατεςρέψψγαντο τὰς ἐν τῇ Βοιω- 

τίᾳ πόλεις, ἐςράτευον κρὴ εἰς τὴν Φωκίδα. ὡς δὲ αὖ κοὶ 

οἱ Φωκέϊς ἐπρέσβευον εἰς τὴν Λακεδαίμονα, κφὴὶ ἔλεγον, 
ὡς, εἰ μὴ βοηϑήσαιεν, οὐ δυνήσοιντο μὴ τέίϑεοθαι τοῖς 

Θηδαίοις, ἐκ τότε οἱ Λακεδαιμόνιοι διωξιξ ζῶσι κατὰ 
ϑάλαξαν εἰς Φωκέας Κλεόμ(ροτόν τε, τὸν βασιλέα, κρὴ 
μετ᾽ αὐτῷ τέπαρας μόρας, κα τῶν συμμάχων τὸ μέρος. 

Σχεδὸν δὲ περὶ τοῦτον τὸν χρόνον καὶ ἐκ Θεδαλίας2 

ἀφικνέται πρὸς τὸ κοινὲν τῶν Λωκεδιαιμονίων Πολυδάμας 
άλιος. Οὗτος δὲ ᾿ ἐν τῇ ἄλλη Θεξαλίᾳ εὐδοκίμει, 

κρὴ ἐν αὐτὴ δὲ τῇ πόλει ἕτως ἐδόκει καλός τε κὠγωϑὸς 

εἶναι, ὥςε κοὺ ςωσιώσαντες οἱ Φαρσάλιοι παρακατέϑεντο 

οος αὐτῷ τὴν ἀκρόπολιν, κοὴ τὼς τροσόδης ἐπέτρεψψαν λαμ- 

δάνοντα, ὅσα ἐγέγρωτῆο ἐν τοὺς νόμοις, εἰς τε τὼ ἱερῶ 

. [8.τ- Οοττ. ἔ, σῶν συμμάχων σὶ μέ: μάλα, ᾿ 
Ι 45. Ῥ. «. ἢ μ5. αὐτῷ φήν. Α. 3, ΒτΥ]. σαδῆ . αὐτῷ 

8. 2. εὐδοχέμεει, Τη ϑίεΡῃ. εἰ ᾿ϑοηο]. μέν. ᾿ 
δηΐε οσ υειθαπι ἰπίετίαπι, Γεὰ ἴῃ- λαμβάνοντα. ατξο ϑίερῃ. εἰ 1.6- 
οΟΙυΐατη, νεϊυτὶ ζυΐροδίατη, Ἰεε οποῖ. λαῤριβάνονσι. 

Χά 
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πον ἘΟΧ 2 δέ 

3 ἀνολνων κοὴ εἰς τὴν ἅδον δοίκισιν., Κικεῖνος Νϑιὼ ὶ 

ἀπὸ τὥτων τῶν χρημάτων τήν τε ἄκραν φυλάξων διέσω- 

ζω αὑτοῖς, κοὴ τἄλλα διοικῶν ἃ ἀπελόγίζετο κατ᾽ ἐνιαυτόν. 

κοὴ ὁπότε μὲν ἐνδεὴς εἴη, παρ᾿ ἑαυτὰ αροσετίϑεε" ὁπότε δὲ 
περιγένοιτο; ἀπελάμανεν.. ἦν δὲ κοὴ ἄλλως. Φιλόξενός τε 

καὶ μεγαλοπρεπὴς τὸν Θεδαλικὸν τρόπον. Οὗτος οὖν 

ἐπεὶ ἀφίκετο εἰς τὴν Λακεδαάμονω, εἶπε τάδε. 

4 Ἐγὼ μὲν, ὦ ἄνδρες Λακεδαιμόνιοι, πρόξενος ὑ ὑμῶν ὧν 
κϑὴ εὐεργέτης ἐκ πάντων ὧν ̓ μεμνήμεθα προγόνων, ἀξιῶ, 

ἐάν τέ τι ἀπορῶ, πρὸς ὑμῶς ἰέναι" ἐάν τέ τι χαλεπὸν 
ὑμὴν ἐν τῇ Θεσσαλίῳ Ζυνισῆται,. σὴ σημαίνειν. ἀκξετε μὲν 

οὖν, εὖ ὖ οἷδ ὃ ὅτι, ἢ ὑμεῖς ᾿Ιώσονος δγομοαν (ὁ γὰρ ἀνὴρ κα 

δύνωμιν ἔ ἔχει μεγάλην, "οὴ ὀγομωδός ἐφι) ὀὗτος δὲ σῆτν-- 
δὰς τοιησώμενος συνεγένετό μοι, κρὶ εἶπε τοιάδε" Ὅτι 

μὲν, ὦ Πολυδάμα, καὶ ἄκεσαν τὴν ὑμετέραν τοόλιν, Φάρ-: 

σῶλῳν, δυναίμην ἂν. “παραςήσασθαι, ἔξεςί σοι ἐκ τῶνδε 
λοχίζεϑϑ᾽αι. ἐγὼ γὰῤ, ἔφη, ἔχω μὴ Θεσσαλίας τὰς. 
τλόσας κοὴ μεγίσας πόλεις συμμάχες᾽ κατεφρεψάμην 

δ᾽ αὐτὰς, ὑμῶν σὺν αὐταὶς τὼ ἐναντίω ἐμοὶ ςρωτευομένων.. 
καὶ μὴν οἷαϑά γε, ὅτι μιοϑοφόρες ἔχω ξένες εἰς ἑξακιογι- 
λίως, οἷς, ὡς ἐγὼ οἵμαι, ὀδεμία, πόλις δύνωιτ᾽ ἂν ῥωδίως 
μάχεδγαι. ἀριϑμὸς μὲν γὰρ, ἔφη, καὶ ἄλλοϑεν οὐκ ἂν, 
ἐλάσσων ἐξέλθοι: ἀλλὰ τὰ μὲν ἐκ τῶν πόλεων ςρατεύ: 
μαάτα τὼς μὲν τπιρρεληλυϑότας ἤδη ταῖς ἡλικίαις ἔχει, 

ᾷ. 3. ἱνδεὴς εἴη, Οατι φογαγία πὶ οἱ πω Ἄθων οι (τη Πα ἀατεηι. 
οτεάϊταπι ἐροτεῖ, ἐς ἴχο αν γλωακι ἔχω ξίννυς. Δ. 1. ΒΥγ}, Οαῇαὶ. μὰν 
περ γέτοιτο, Τὰ Β(ΘρὮ, εἰ ᾿μοοποῖαν. Μογυὺβ ψΟΟΔΡαΪὰ πὶ ξίνονς νυὶς ἀεϊοτί, 

κἀδίίυν τῆς σρφισόδν, Εὶ μα τῃ ὁσόστι οὐπι, ηυἱ βἰρεπάϊαπι ἀοοορεγαπί, οχ- 
δέ σι τερηγένοιτο τη] ]}δτη τον (αοίης, 86 οοπίτα τποηῦῖὶε οἰ 

τρόπον, ὕτἈἩ ΤὨΟΒΆΪυΣ ΟΡ 6- χειρὶ 8 ἀοουϊς Δ|1δτἰ8, ΚαρΡοη : ξί- 
πἶπι ταπο Ἰαχυλα ὁγαηῖ ἰπίατηοα, ἢ νϑ Ἀκέων ορροπὶ ἔρε ἵἕλληγας 

4,4. ( φηφ, Το» οἴ οπο- μωσϑοφό, 
τίϑ, αὐοπὶ Αἰπεηΐεηίες ρογοβτίηἶβ, θὉ- ἔλλοδνν. ΑἸ αὐυἱάοπι οἰν ιαὶο5 
Ὡε (δ΄ ποτὶ εἴν, εθυογο (οἱοῦαηι, δχογοίζατη ρᾶγοτη πα πιοῖο οἀυοοις ἣν 
οαπὴ οχ ρἰ οο(οἰζο αἰ ουΐ προξενίανν εὖ. Ὀοϊατα ροβῆιηι, ᾿ 



ΠΊΛΒΕΕ ΥἹ. ΟΑ͂Ρ; Τ᾿ 31 
κά} ἤ ύων δδω ἁμῇ θυ ϑϑευ, ,»͵ 

τὸς δὲ ὅπω Ὄρος ϑορασεαν γμν ἜΜΡΕΡΚΑ ὀλίς 
γοι τινὲς ἐν ἑκώφη πόλει" παρ᾿ ἐμοὶ Ἑ δὲς μιδϑοφορέ 
ὅφισ μὴ. ἱκανός ἐσὶν ἴσω ταονεὶν ἐμαί: Αὐτὸς δ᾽ ἐςὶ θω 
γὰρ πρὸς ὑμᾶς χρὴ τἀληθῆ) κα ο τὸ σῶμα μάλα εὔρωξος, 
κοὺ ἄλλως Φιλύπονος,. κοὴ τοίνυν τῶν ̓ ξ, εὐτῷ. ὅθῶν 

λαμβάνει καϑ' ἑκάφην ἡμέραν. ἡγέται γὰρ σὺν τὸς 
ὅπλοις, ναὶ ἐν τοῖς γυμνασίοις, ἡ ὅταν πή φρατεύηται. Καὶ 

οὺς μὲν. ἂν μαλακὼς τῶν ξένων αἰδ)άνηται, ἐκξάλλει" 
οὺς δὲ, ἂν ὁρρί Φιλοπόνως κοὴ φιλοκινδύνως ἔχοντας πῶς 

τὸς πολέμους, τιμῶ τὸς ἴω δὲμοιρίι ἐπέων τὲς δὲ ΡΜ 

«ἰς, τὰς δὲ καὶ τετρωμοιρίαις, καὶ ἄλλοις δώροις, καὶ νόσων 

γε ϑερωπείαις, γα περὶ ταφὰς κόσμῳ. ὥςφε πάντες ἴσα- 
σιν οἱ Θας ἐκείνῳ ξένοι, ὅτι ἡ πολεμικὴ εἰτοὶς: ἀρετὴ ἐντι- 

μότατόν τε βίον κα ἀφϑυνώτατον παρέχεται. Ἐν δούυι 

δέ μοι ἀδότι, ὅτι καὶ ὑπήκοοι ἤδη αὐτῷ εἶεν "Μαρακὸ; χρὴ 

Δόλοπες, καὶ ̓Αλκέτας, ὁ ὁ ἐν τῇ Ἠπείρῳ ἃ ὕπαρχος: ὥςε, 

ἔφη, τί ἂν ἐγὼ φυδόμενος οὐ ῥωδίως ἂν ὑμᾶς οἰδίμην 
κατασρέψασθαι ; ; Τάχα οὖν ὑπολάζοι ἄν τις, ἐμξ ἄπει- 

βος" τί οὖν μέλλεις, καὶ οὐκ ἤδης φρατεύεις ἐπὶ τοὺς 

σάλίες -. ὅτι νὴ Δίω τῷ «αντὶ κρέῆόν μοι δοκεῖ [ἡναῇ] 
ἑκόντας. ὑμῶς μᾶλλον, ἢ ἄκοντας προσαγαγέσθαι. βια- 

ἡγεῖσαι γὰρ σὺν σοῖς ὅπλοις. . ἕααὶ- 
ἄξτῃ μδς γετθδ ροῖ Π|ὰ : καὶ ὅταν πη 
ξασεύήται, ςοἸ]οσαπάα ραΐο, αὐ ἔεπ- 
τη οοτητησάππι Ἔβ οἴδης. ἰπορίωσα 
δπὶπι οἵξ, ἀἰςὶ Το πα Οὐ ΔΓ 5 ἰπ 
Βγταπαῆατη ργβοῖγο [αἷβ, ᾿θ᾽ ας δογαπι 
θον ̓Ἐχρετιτί. 

Ῥαϊπιοτῖις, Εχογοῖς Ρ. 73. 
ποπηξῃ. βθὶ Ταρεδζαπι εἢξ αἷς ; πες 
φυϊάφαδπι ἀε [5 τερε τ ΗῈ ἑλεῖν Μο- 
τιβ. Ἰρίταν Κορε βδιὶπι οοτταρίι πὶ 
ὨΟτΩοπ οΟποϊδτηανι:. Ψεγαπὶ τεξξα 
ἦδτη οἸΐπηι Ετ. Ῥοτίυβ, συ) 5 δηποίατίο- 
ἨῈ5 δὺζ {ξουτὶ ἤππὶ ομλπδβ Ἑαϊτογαβ, 
ΔῈ οοτηρ ἰαταης το], ἀὰς ἀξηϊααθ 
ἱξπογάγαηῖ, δἀτηοποῖς, εξ Ἰῃ τε] ρθη- 
ὧοβ Μάᾶτγδοεβ, (ος5 ΡΙΙ Πα 5 ἦν, {δέξ. 3. 
ΦὈΠὶ Ῥοϊορῖθας, Διο] ῖθ ῬΟρα]5,. τη6- 

τηοσδί, 

᾿Αλχέτας. Νόὸη εξ ευγη, ἄς αυο 
ἔαρτα ν. 4. 56. ποη εγδῖ, φυοὰ Μοχιιβ 
Ἰοέϊοτεπη δἀτηοήογει. [Π|ὁ επίπι ἰδὶ 
Τιλοράξετηοηίαβ δρρεϊδίαγ, ἘΠ εἴροὸ 
Ὠὶς Αἰςείαβ Μοϊοῆογατῃ τεχ, φυΐ σὰ πὶ 
)αΐοπε Ατβεπας νόπὶξ, αὐ ΤΙπιοίπεο, 
σδυΐατη οδρὶτὶ5 αἀἰϊοεπεὶ, Γαρουττετεῖ, 
εἴ ἀς 400 ρίατγα ἰηέτα δὰ υἱ. 2... Αρὶ 
ἂς Πος ἴῃ Βεσηοθῃερηὶβ ἴοοο δάνεσγίας 
Τί πιο, ΡΔΡ. 1157, τεξὶς δηποίανϊς 
Μογυβ. 

καταφρέψασθϑαι,. Ἦοο εχ Α. 1. Βτ, 
σε. Ρ- 1. νυϊξαῖο καταφρέψεσθαι τα- 
νοοδνὶ ἘΝ δάάϊεαπι ἄν». 

δοκεῖ [εἶ να..} Οπιίαης Α, 3. Βτ, 
Οδῆ. εἶναι, 

΄ 



ἔξω μωἣ ἐς 
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ἁγώτες μὲν γὰρ ὑμεῖς τ᾽ ἂν βελεύοιοϑε, ὅ τι δύνωιαϑ ε 
δ. ἀκ » ὺ ῳΖῴ: 4,» , τ νν ς » ᾿ 7 

κακὸν ἐμὲ, ἐγώ τ᾿ ἂν ὑμᾶς ὡς ἀδϑενεςάτες βουλοίμην 
εἶναι!" εἰ δὲ τοειοϑ έντες μετ᾽ ἐμὲ γένοιογε, δῆλον, ὅτι αὖὔ-- 

ἊΝ “ἢ Ἷ Ε 7 ΄ Ν . κα 

ξωμεν ὧν, ὅ τι δυνοώμεϑια, ἀλλήλες. Γιγνώσκω μὲν οὖν, 
ὦ Πολυδάμα, ὅτι ἡ σὴ πατρὶς εἰς σὲ ἀπεβλέπαι" ἐὰν δέ 
ΜΙ φιλικῶς. αὐτὴν ἔχειν παρασκευάσῃ, ὑπιρρνδμαῇ σοὶ, 

ἔφη, ἐγὼ, μέγιςόν σε τῶν ἐν τῇ ἡ μετ᾽ ἐμὲ κατω- 

σήσειν. δίων δὲ σραγμάτων ἐγὼ τὼ δεύτερά σοι δίδωμι, 
ἄκϑσον, "ἢ μοιδὲν τοίςευξ μοι, ὅ τι ἂν μὴ λογιζομένῳ σοι 
ἀληϑὲς φαίνηται. Οὐκἕν τῶτο μὲν εὔδηλον ἡμῖν, ὅτι, 

Φαρσώλου προσγενομένης κοὴ τῶν ἐξ ὑμῶν ἠρτημένων τοό- 

λέων, εὐπετῶς ἂν ἐγὼ ταγὸς Θεϊαλῶν ἁπάντων κατα- 

τ τοῖν" ὡς γεμὴν, ὅτων παγεύπαι Θεδαλία, εἰς ἑξακισ- 
"μὴ χρλίες μὲν οἱ ἡππεύωτες γίγνονται, ὀπλῖται δὲ σλέίους ἢ 

μύριοι καϑίφανται. ὧν ἐγὼ ὰ τὰ σώματα α τὴν μανίαν, 

ἀηβηδανα ὁρῶν, εἶμαι ἂν, αὐτῶν εἰ κωλῶς τις ἐπιμελᾶτο, 

εἶναι ἔϑνος, ὁποίῳ ἂν ἀξιώσωεεν ὑπήκοοι εἶναι Θεῆα- 
δὲ . λατυτάτης γεμὴν ὅσης Θεδαλίας, πάντω τὼ κύ- 
κλῳ ἔϑνη ὑπήκοω μέν ἐςιν, ὅταν ταγὸς ἐν δὲ καταφῆ" 

οφεδὸν δὲ «πάντες οἱ ταύτη ὠκοντις αἱ εἰσιν ὥςε κοὴ σελ- 

ταςφικῷ εἰκὸς ὑπερέχειν τὴν ἡμετέραν δύνωμιν. Καὶ μὴν 
Βοιωτοί γε, καὶ οἱ ἄλλοι πάντες, ὅσοι Λωκεδιαιμονίοις πο- 
λεμᾶσιν, ὑπάρχουσί μοι σύμμωχοι" καὶ ἀκολυϑᾶν τοίνυν 
ἀξιῶσιν ἐμοὶ, ἂν μόνον ἀπὸ Λακεδωιμονίων ἐλευϑερῶ αὑ- 

ὑμεῖς τ' ὅν. Δ. 1. Βε. σαῆαὶ, οὐὶι- 
(υηΐ σε, 

βυλεύοισϑε, ἴὰ Μαῦρο Ιμβοποῖαν. 
νυϊρο βωλεύησϑε. 

δύναισθε. 1(ὰ τοδὲς Οαβ, νυΐρο δύ- 
νασῇε, Μοτὺ5 ἐπιοπάσθαι δύνησθε, 

ἀσϑινιψάτν,, Δ, }. Ἀγ, Οκ, ἀλη- 

ἄκυσον, Ματρο ἵ,, ἄκνε, 
εὔδηλον ἡμῖν, 7 ητ, Βτ, Οὐ, ὑμῖν, 
ὧς γιμήν, Ουπι ἴκοποὶ, Μοῦ 

ἰεκὶ νυἱε ὕσως γε μήν, Ἐοτὶς οχοὶάο- 

ταηὶ νοῦθα αἰϊαυοι, ν 
ὃ τὰ σώματα. πε, Βτ, Οααὶ. ο- 

ταϊεης σά, 
Θεσ]αλίας. Βιερδδῃ. εἀϊάϊε γῆς. 

Θιν]αλίας, αυοά «Ἔπι, Ῥοτιὰβ. οὰπὶ 
ΜΠΡΝΝ τησταῦθδι ἰπ σῆς, Οὐ ες Μο- 

“μῶν ων Τιὰ τεῦς νυ, σα, 
Ρῖὸ νυΐϊκαῖο ὑμεφέραν, ααοά οἰἴδηι ΟΡ Γ- 
πιο τ στα 

πολεμῶσι, ν 'Μαιρο [μδοποίαν, πολε- 
μᾶντες ̓ 



“ ζ ΟΝ, ας 
ἄγνος δος 

ἼΜΒΕᾺ ΥἹ. ΟΑΡ. 1. 815 

τός. καὶ ̓Αϑηναῖοι ὃ, εὖ εἶδ, ὅ ὅτι, πάντω σοιήσιαωεεν ἂν, ὥςε 

σύμμαχοι ἡμῖν γενέσθαι" ἀλλ᾽ ἐγὼ ἐκ ἄν μοι δοκῶ πρὸς 
αὐτὲς φιλίαν ποιήσασαι. νομίζω γῶρ, ἔτι ῥᾷον τὴν 
κατὰ ϑάλαδαν, ἢ ἢ τὴν κατὼ γῆν ἀρχὴν, σαραλαδεῖν ἄ ὧν. 

Εἰ δὲ εἰκότα λογίζομαι, σκόπει, ἔφη, ̓ α ταῦτω. ἔχωντες 

μέν γε Μακεδονίαν, ἔνϑεν καὶ ᾿Αϑηνοῖοι τὰ ξύλα ἄγον- 

ται, πολὺ δήπε τὐλέονας ἐκείνων ἱκανοὶ ἐσόμεϑιω ναῦς 

ποιήσασθαι. ἀνδρῶν γεμὴν ταύτας πληρῶν, πότερον ᾿ΑΘη- 
ναίους, ἢ ἡμᾶς εἰκὸς βαῦλοι δύνασθα, τοσότες ἔχροντως 

πενέσας: τὸς γεμὴν ναύτας τρέφουν πότερον ἡμᾶς ἱκανω- 

τέρες εἰκός ἐς!, τὸς δὲ ἀφϑονίαν καὶ ΕΣ “ἄλλοσε σῖτον ἐκπέμ- 
ποντὰς, ἢ ̓Αϑηναΐες, τὸς μηδὲ αὑτὸς ἱκανὸν ἔχοντας, ἂν 

μὴ τρίωνται ; καὶ χρήμασί γε δήπε εἰκὸς ἡμᾶς ἀφϑονω- ἊΨ 
τέροις χρήαϑαι, μὴ εἰς νησύδριωα ἀποξλέπονας, ἀλλ᾽ ἡπει- 1... 

ρωτικῷ ἔϑνη κωρπϑμένους, πάντω γὰρ δήπε τὼ κύκλῳ 
Φόρον Φέρει, ὅταν τὠγεύηται τὰ κατὼ Θεήαλίαν. Οἴθϑϑα 

δὲ δήπε, ὅτι "κα βασιλεὺς ὁ Περσῶν οὐ νήσες, ἀλλ᾽ ἤπειρον 

καρπὅμενος, σλεσιώτατος ἀνθρώπων ε ἐςΐν" ὃν ἐγὼ ὑπή- 

κοον ποιήσασθαι, ἔτι εὐκατεργασότερον ἡγέμαι εἶναι, ἢ 

τὴν Ἑ)λάδα. οἶδα γὰρ, πάντας τὰς ἐκέ; ἀνθρώπες, 

τολὴν ἑνὸς, μδαδλαι δολίαν, ἢ Ἶ ἀλκὴν, μεμελετηκότασ. 

εἶδω δὲ, ὑφ᾽ δίως δυνάμεως, κφὴ τῆς μετὼ Κύρου ἀναξά- 

δέϑέωα 
7 

᾿Αϑηναῖοι τὰ ξύλα. Ἐχεοταρί απ Πὰ- 
Ῥεῖ ει πε ηΐβ οὐδίϊο οοπίγα ΤΊ πηο- 
τῃευπι, υδὶ Ρ. 1194. ἰἴρηα ΤΙ πηοίπεο 
80 Απιγηΐα Μασεάοηϊδε τερα ἀοπαία 
τηδτηοΊαΐ, 

σοσότες. ΤῺ ϑίερῃ,. εἰ Τβοποῖαν, 
ΔΘάΙτῸΓ καὶ τοιότες, 

νησύδρια. Ἐχ {ϊδαϊβτίατατα Ἰηζαϊα- 
τατα τεάϊτθὰ5 Τὰπητα πὶ ΡΟ] ἰσογα τι 
Τα χὶ πιὰπὶ ρατίετῃ ἀεϊατηίατα ἕυϊῆξ, 
Ῥαῖοί οἰἷδτι εχ Χεπορποηῖιὶβ ᾿ἰθτο ἀς 
Ἐεάϊθας Αἰπεηϊεπῆυπι. Μὰ γαϊο- 
Κεπαὶγ δὰ Ἡδτοᾶοί. Ρ. 259. 

ἀποδλέπονιας. Ὑειθα τα ρταρῃϊοαπι, 

ι 

ἀεπάογατ δὲ νυϊίυπι ἕδγπο! οὶ, 8116- 
πδῶ τηθηΐδτῃ οἰγουτηζριοἰςηες εἰ δά. 
[εξιαηεῖβ Πρηϊβοδε, αὶ ἀείοπθίτωγ Α- 
πᾶθδῖ, νἱἱ. 3.33. ἢο : ἐς τὴν ἐκείνου 
σράπεζαν ἀποδλέσων, ὥσπερ κύων, 

ὃν ἐγὼ ὑπήκοον. Ἀεξὶε Μοταβ Δππο- 
ανῖς εἰίατη ἰοουτα ΠΓοοταῖ 5 δὰ Ῥῃΐ- 
Ἰρραπι Ρ. 155. υδὶ ἀε τηδρηϊτυαίηε 
δηἶπαὶ ἴῃ ]αίοπε Ὠδο Ροηϊξ: ὁ ᾿1ώ- 
σων ἐποιεῖτο ποὺς λόγους, ὡς εἰς τὴν ἤ- 
πειρον διαθησόμενος, καὶ βασιλεῖ πολεμή- 
σων. 

ἀναξάσης. Μαὶε ἀναξέσιως πὶ. ΒΓ. 
δῆ. 



“ξεν. 
᾿ “(αν Δρυξεαί “-( 
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σής, καὶ τῆς ἊΝ ̓ Αγησιλάε, εἰς πᾶν ἀφίκετο βασιλεύ' 
Ἐπεὶ δὲ, ταῦτ᾽ εἰπόντος αὐτῷ, ἐγὼ ἀπεκρινώμην, ὅτι τὰ 
Ἱμὲν ἄλλα ἀξιόσκεήία λέγει, τὸ δὲ, Λακεδαιμονίοις ὄντας 
φίλες ἀποφῆναι πρὸς τὸς ἐναντίας, μηδὲν ἔχοντας ἐγκώ- 

λέῖν, τῶτ᾽, ἔφην, ἄπορόν μοι δοκεῖ ἐἶνὰν: ὁ δὲ ἐπωνέσας 
με, καὶ εἰπὼν, ὅτι μέῶλον τἀν ἝΝ πὰ εἴη, ὅτι τοιῶτος εἴην, 

ἀφηκέ. μοὶ," ἐλθόντω πρὸς ὑμᾶς λέγειν. τἀλῆϑῃ, ὅτι διανο- 
εἴτο φρατεύειν ἐπὶ Φαρσδλίους, εἰ μὴ πεισοίμεϑα. ας 
τῶν οὖν ἐκέλεῦε βδήϑειαν παρ ὑμῶν. κοὴ ἐὰν μέν σοι, 

ἔφη, διδῶσιν, ὥςε πάϑειν, ἱκανὴν πέμπειν συμμαχίαν, 
ὡς ἐμοὶ πολεμεῖν, ἄγ᾽ Ἀ ἔφη, καὶ τὅτῳ χρώμεϑα, ὅ ὅ τι ἂν 

ἀποθδαΐνοι ἐκ τοῦ πολέμε᾽ ἐὰν δέ σοι μὴ δοκῶσιν ἱκανῶς 

βοηϑᾶν, ἐκ ἤδη ἀνέψζλητος ἂν δικαίως εἴης ἐν τῇ πατρίδι, 

ἥ σε τιμιῷ, "αὶ σὺ , πράξεις τὼ κράτιςα. Περὶ τὥτων δὴ 
ἐγὼ ἥκω πρὸς ὑμᾶς, καὶ λέγω πάντω, ὅσω ἐκέϊ αὐτός τε 

ὁρῶ, καὶ ἐκέῖνε ἀκήκοα. αὶ ὴ νομίζω ἕτως ἔχειν, ὦ ἄνδρες 
Λακεδιμμόνιοι, ὦ ὡς, εἰ “μὸν πέμυψνοιτε ἐκεῖσε δύναμιν, " 
ἐμὸ μόμον; ἀλλὰ "ὸ τόϊς ἄλλοις Θεδαλοῖς ἱ ἱκανὴν δοκᾶσαν 

εἶναι πρὸε᾽ Ἰάσονω πυλεμῶ, ἀποςήσοναι αὐτῷ αἱ πόλεις" 

(πᾶσαι γὰρ φοῦξνται, ὅποι ποτὲ προβήσεται ἡ τῷ ἢ ἀνδοὺξ 

δύνωμις"}) εἰ δὲ νεοδαμώδεις καὶ ἄνδρα ἰδιώτην οἴεοϑε 
ς᾽ ) 

ἐϊς σἄν, ἴῃ {υσπηπιαπι ρετ συ ΠπΊ, 
αᾳυοά αἰϊδὶ ἰϊαὰ : ἐν παντὶ εἶναν. 

ἰασίον μοι, Μδτρο πε στὰ εἰ Ιδοῦ- 
οἵαν. ἱκσίον μον τὴς ἈΠῚ ἰεξιοεπάυπι, 
τεποπάυπι εξ ς αᾳυδπ ἰςξϊίοπεπι ρτο- 
κατ ἴς Μουυβ, 

, Μᾶαγρὸ ἵιδοποϊανὶ! ἐλϑόνσι, 
οσ νάϑων, πη δίερμαη, εἰ Ἰδοηοὶ, 

ὅφσι σε σείϑοιν, Ψαϊραίαπι ᾿οδεϊοποτη 
ἢ ἱπιογργοίδιαν Μογαβ ς ' αὐ “ε δὶ 
Ῥευμμαάενὶ ῥαιαημν, ΜΙΏΐ ογαιὶοηίβ 
δες ρδγβ πησηδοία νἱἀσίουγ ες, 

ἱκανῶς βιηϑεῖν, Λάδεπάσηι: εἰῇ τὰ- 
τηεη ἰπ δάσο οὐκ δο5 εἰ (οοἰοίαϊο ρεγ- 
τηλησθ, πδῸ τηδοσπὶ ἰδ σοηίυηρίδι αἱ 
τεξὶς τηοηυΐε Μογα, 

»ζάσισα, 8ιορἢ, Ἰεζοῦαι καὶ ἐν ἡ σύ, 

Οοηίγα Βτοάδουβ κράσισα πιυϊαθαῖ ἴῃ 
κάκιφα οἱ ᾿πιογργοια ὈαΛῸΥ : εὐ ἐμ γεά- 
αϊς οὐυϊαίερι τα γα. Τοῖα Πθο {6- 
σῷ Βἰυῖΐοα ταὶ νἱάεῖον οεὔξ εἰ νἱεῖ- 

“ μρίζω. Δ. 1. Βτγ, Οδῇ, νομίζων. 
ὡς ἐξ μέν. Ματρο Τιδοποῖαν. τοδὶς 

οοπείπυδέ Λακεδαιμόνιοι εἰ μὲν, ἴςὰ ο- 
το Ὁ ὧς. ΨυϊρῸ ροξ Λακεδαιμόνιοι 
Ρυπδζαπι Ροηίτυτγ, 

σίμψοισε, οο εχ Δ. 1. Βγ. Οδβλὶ, 
τεβίταϊς Μοτὰβ ρτὸ τοϊαυδγατῃ φαϊεῖ- 
οπασι σέμψεσε, 

δοκῶσαν. ἴτὰ ϑίερῃ. εἰ 1ιοοποῖαν. 
ἐπηεηάαγαηῖ νυ! καίαπη δοκεῖν, ΕἾ, Ῥοτα 
τὰς πιλ]οθαῖ : οἵαν μὴ ἐμοὶ μόνον.το-δοκδίν. 

ἰδιώτην, Ἡυσεπὶ ὑπὰπιὶ ἀξ πιυϊεῖς, 



Ψ ΠΞ ΦῬἘ- ἀ τπ 
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ἀρκέσειν, συμξελεύω 

πρός τε μεγάλην ἔσαι 

ὃς φρόνιμος μὲν ὅτω φρῶ 
ΝῊ 

νειν, κοὴ ὅσα φϑάνειν, 

σάμενος ὥμω πονξίαγαι. 

γα!, ὅταν ἀᾷόίτηται. ἔνϑ᾽ ἂν 
ΠΑ ᾽ 

ὰ δῶ. καὶ τὸς μετ 
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ἡσυχίαν ἔχειν. Εὖ γὰρ ἴδε, ὅτι 

ῥώμην ὁ πόλεμος, καὶ πρὸς ἄνδρα, 

τηγός ἐςίν, ὡς, ὅσω τε λανϑά- 

καὶ ὅσα βιάξεοϑαι ἐπιχειρεῖ, οὐ" 

μάλα ἀφαμαρτάνειν. ἱκανὼς γάρ ἐφι καὶ νυκτὶ, ἅπερ 

ἡμέρω, χρῆδϑαι, καὶ ὅτων σπεύδη, ἄρισον᾽ 

οἴεται δὲ καὶ ἀνωπαθεόγαι χρῆ- 

ὁρμώμενος ἧς διαπράξηται, 

αὐτῷ δὲ ταυτὼ εἴϑικεν. 

Ν »-“ 
"ὸ δῶπνον ποιή- 

ἐπίςαται δὲ 

καὶ, ὅταν ἐπιπονήσαντες ἀγαϑόν τι πράξωσιν οἱ φρατιῶ- 

ται, ἐκπλῆσαι τὰς γνώμας αὐτῶν: ὥςε καὶ τοῦτο με- 

μαϑήκασι πάντες οἱ μετ᾽ αὐτῶ, ὅτι ἐκ τῶν τόνων καὶ τὰ 

μωλακὼ γίγνεται. καὶ μὴν ΕὟ 

σῶμω ἡδονων' ὥςε ἀδὲ διὰ ταῦτα δι ΔΝ “ - 

ἐγὼ οἴδω, τῶν περὶ τὸ 
ΝΑ Ν 

ἀοζολίαν ἔχει εἰς τὸ. μή πρώδειν ἀὰ τὸ δέον. ὑμεῖς οὖν 
͵ » ΕΥΤΝ Ή Τις ἐῶ Ἷ ΠΡ 

σκεψάμενοι εἴπατε πρὸς ἐμὲ, ὥσπερ ὑμῖν προσήκοι, ὁποία 

δυνήσεοϑέ τε νὰ μέλλετε ποιήσειν. 
« ο΄ ὧν ν᾽ 6 ς 

Ὁ μεν ταῦτ εἰπεν. οἱ 

Δάλλοντο τὴν ἀπόκρισιν" τῇ δὲ ὑφεραίω καὶ τῇ τρίτη, λο- 

͵ ! . 7 

γισάμενοι τάς τε ἔξω μόρ 
«“ » ""»ν Υ Ν ΄ς 

ὡς, ΟσῸῊ αὐτοῖς εἰεν, μ τῶς 

«περὶ Λακεδοώμονω, πρὸς τὰς ἔξω τῶν ᾿Αϑηναΐ
ων τριήρεις, 

ἀφαμαρτάνειν. Ματρο [μδοποῖαν. ἀ- 

φῶνεαί. 

»υκτί. [τ τοῦτα ἐππεπάανϊε Βιορἢι. 

γυϊξαίαπι νυκτός. 
«ὁρμώμενος. Μᾶτρο Πεοποῖαν. δρμη- 

Κένος, ααοά εαυϊάετα Ῥτϑοίυ Ἰοτ ΠῚ. 

[ὁρμιώμενος. Μαιαιίομοπι Ὧὸπ ἂ- 

ο. Οπιηΐπο νἱάεηίαγ ταϊ πὶ τῆυ]
- 

8 Ἰεξδείομ 5 τρᾶγρὶπὶβ 1δοποῖαν. ἢϊ- 

ἨΪ αἰϊυὰ «Ηδ, ᾳυᾶῖα ᾿αἷὰ8 Ρέμπδ, 

αὔαϊεβ ἱπίεγάσπι εθπιπάϊταυβ. Ρτ πιο 

οδίοτε, αυὰπι ᾿οΡΊΠΊᾺ8 : ΑἸ186 εχ ἤσηϊ- 

Ἰϊθι5 Ἰοοὶβ ἱρῇαϑ Χεπορῃοπτῖβ 
μετα 

ζαπτ, δὶ εδάδγα ἔετα 1115 ψεγο 5 ἀϊ- 

εὐπῖατ : φϑυοϊβῆγηθο, Ῥαϊο, ἀπέξῖεοε 

ἴαπὲ ἐχ Μ88. Ἱρποίοδϑ, ἢ οἰμάγιοε ᾿]- 

γα, 4ιε Τιοὶ, ρηποῖρεβ εἀϊτι. ἐτὰ- 

διλοτὶ, ταυϊτο Ἔχριοζαϊίοτα ἤατῖ, ἔοτ- 

ἰἀὔε εἴίαπι ἱπ φτοσσγηῖο Ἐχρ! ϊοδίδ. 

Ε. 4. ροίβι..] 
ἐπιπονήσαντες. Νοβεῖ ἀς Βερυθὶ. 

Ταοεάθταη. ἴΐ. 5. νομίξων σὺς ὅτω παι- 

δενομένες μᾶλλον μὲν ἄν “δύνασϑαι, ὦ 

δεήσειεν, ἀσιτήσαντες ἐσιπονῆσαι" Οὐϊ 

νἱάς Ζειπὶϊ ποίδιῃ, 

ἐχαλῇσαι. Βτοάδευβ ετηεηἀαθαῖ ἐμ- 

«λῆφαι. 8ῖ5 ἴῃ Απᾶθδῇ 1. 7: 7. ὃ δὲ 

ἐμπιμσλὰς ἁπάντων σὴν γνώμην ἀσί- 

πεμαε. Ὀειποῆδ. οοηῖγα Μιάϊαπι Ρ. 

543: καὶ τὴν ἀναιδῆ γνώμην ἐνέπλησεν 
2 Ἄ 
ὑτῇ. 
τὰ μαλακά. ἴπ ἀϊξϊο Ἐρίομαγσιὶ 

Μεπιοιδὺ. ἰἷ. 1. 20. μὴ τὰ μα 

μώεο, μὴ τὰ σκλῆρ᾽ ἔχης. 

᾿ 8. 5. καὶ τῇ φρίσῃ. 3αηξ, ΒΓ, Κα. 

αὶ τείτῃ. ἐμλὰν 

μ "2 Φ. Δ, τ 

τέξατός Ὑε ἐςὶν, ὧν᾿ 

δ 

δὲ Λακεδαιμόνιοι τότε μὲν ἀνε- Φ΄ 

; , 

ἰμκμἰωι» 
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κρὴ τὸν πρὸς τοὺς ὁμόρες πόλεμον, ἀπεκρίναντο, ὅτι ἐν τῷ 
παρόντι οὐκ ἂν δύνωιντο ἱκανὴν αὐτῷ ἐκπέμψαι ἐπιρκξ- 

ρίαν, ἀλλ᾽ ἀπιόνα. συντίϑεοϑεαι «αὐτὸν ἐκέλευον, ὅπη δύναιτο 

δἄριςω, τά τε, ἑαυτῇ κφὴ τὰ τῆς πόλεως. Κώκεϊνος μιέν- 

τοι, ἐπωινέσας τὴν ἁπλότητω τῆς πόλεως, ἀπῆλθε. κρὴ 

τὴν μὲν ἀκρόπολιν τῶν Φαρσαλίων ἐδέετο τῷ ᾿Ἰάσονος μὴ 

ἀνωγκάσαι αὐτὸν ττωρωδῶνωι, ὅπως τὸς παρωκαταϑεμέ- 

νοις διωασώξη τὲς δὲ ἑαυτὰ ποῶδας ἔδωκεν ὁμήρες, ὑπο- 

δγόμενος αὑτῷ, τήν τε πόλιν πέσας ἐκᾶσαν σύμμαχον 
«ποιήσειν, κα τωγὸν συγκαταφήσειν αὐτόν. ὡς δὲ τὼ πιξὰ 

ἔδοσαν ἀλλήλόις, εὐθὺς μὲν οἱ Φαρσάλιοι εἰρήνην ἦγον, 

ταχὺ δὲ ὁ ᾿Ιάσων ὁμολογεμένως ταγὸς τῶν Θεσσαλῶν 

) καϑειξήκοι. ᾿Ἐποὶ γεμὴν ἐτάγευσε, διέταξεν ἱππικόν τε, 

ὅσον ἑκάφη πόλις δυνατὴ ἦν παρέχειν, κοὴ ὁπλιτικόν. κρὴ 

ἐγένοντο εὐτῷ ἱππεῖς μὲν σὺν τῶς συμμάχοις ταλέους, ἢ 

ὀκ]ακιογίλιοι, ὁπλῖται δὲ ἐλογίοθησαν κ ἐλώδες δίσμυ- 
ρίων, ττελταςικὸν γεμὴν ἱκανὸν πρὸς σάντας ἀνθρώπους 
ἀντιταχϑήναι. ἔργον γὰρ, ἐκόινων γε »ἡ τὰς πόλεις ἀριϑ'- 

μῆσαι. σρέρον καὶ τόϊς περιοίκοις τῶσι τὸν φόρον, 

ὥσπερ ἐπὶ Σκόπα τεταγμένος ἦν, φέρειν. κοὴ ταῦτῳ μὲν 

ὅτως ἐπεραίνετο᾽ ἐγὼ δὲ πάλιν ἐπάνειμι, ὅϑεν εἰς τὰς 
περὶ Ἰάσονος πράξεις ἐξέφην. 

ΚΈΦ. 8. 

ΟΙ μὲν γὰρ Λακεδαιμόνιοι καὶ οἱ σύμμαχοι συνελέγογῖο 

8, 6. πόσας ἱκῦσαν, Μοτὺ5 ἱκῶσαν 
ἀεϊεπάμπι οὐδ σπέος, υἱ Τὰ ρεγβαυτη, 
Οοηΐγα τοδὶς ἀδέεπά!ε Κοερροη, ἈΠ] τὸ 
Ἰοοο Νοῆη ἐπ Απδθδῆ ν, 1. 14. τὰν 
δὲ σόλως ἱκύσας ἵσεισι “οιδίιν τὸς δδύρ, 
Μοιπογαδ, ἰΐ, τ. 13. ἀσ νἱ πάδίρει; 
ἵως ἄν “ἄσωσιν ἰλίσϑα, δυλεύοιν ἀναὶ τῇ 
πολεμεῖν τοῖς κ 

4.) ὥσσιερ ἐπί, 
ἥσσιρ ἱπί, 

,ν, 

Μαῖροὸ ἱμδοηοῖδν, 

Σκέσα, ϑοοραμι ὙΠΟδΆΪαπι, ἃ 8ὲ- 
τησηΐάα νἱδῖοτοπι Ἰδυάακίυ αν, πογαπε 
οὔπησβθ. Νοὺ ϑαΐου αὐ ἃ ΤΠ τε 18. αἰϊο- 
πὰ, Παθυΐς σηΐπι Τοῦτα ΟοΥρίαπι 
1μσοπείπιη, Ῥαυαηὶα τοῦτα υἱ, ᾿, 494. 
1δὶ Τεποτὰ Θουκίαπ) συ νοη 5 ΠΟΥ ο 8 
αὶ ἀἰο αν ἃ Οἰσοτοης ἰπ Οταίογα 
6. 5λ, Λὰ 7Τα(οηἰ8 ᾿ἰδοτοβ ἐχῆδαι δρὶ- 
ἥοῖϊα ΠΙοσγατὶα ἰηνἰτατὶ, Ὁ πὰ νηΐ: 
τοί εοίαας ογιάϊγοι, 
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εἰς τὸς Φωκέας, οἱ δὲ Θηδαῖοι, ἀναχωρήσαντες εἰς τὴν 

αὑτῶν, ἐφύλωσσον τὰς εἰσξολάς. οἱ δ᾽ ̓ Αϑηναῖοι, εἰὐξα- ΟἸγτιρ. 

νόμένες μὲν ὁρῶντες διὰ σφᾶς τὼς Θηδαΐες, χρήματά τε τ' 
7 

οὖ συμδωλλομένες εἰς τὸ ναυτικὸν, αὐτοὶ δὲ ἀποκνομόμνενο μκεαυ 

δὴ χρημάτὼν εἐἰσφοροῦς, καὶ λησίάδις ἐξ Αἰγίνης, δ) νῷ
 

λακιῴς τῆς χώρας, ἐπεϑύμησαν ταύσαο)αι τῷ πολέμε, 

κοὴ πέμψαντες πρέσθεις εἰσ Λακεδαίμονω, εἰρήνην ἐπδι- 

ἥσαντο. Ἄ"Ὰ εν ὦ 

᾿ς εὐϑὺς δὲ ἐκῶϑέν δύο τῶν ταρέσξεων πλεύσανες, κατὼ 

δόγμα τῆς τπόλέως, εἶπον τῷ Τιμοϑέῳ ἀποπλέίϊν οἴκαδε, 

ὡς εἰρήνης ὄσης ὁ δὲ ἅμ᾽ ἀποπλέων, τὸς τῶν. Ζακυνϑίων 

φυγάδας ἀπεξίξασεν εἰς τὴν χώρων αὑτῶν. ᾿Ἐπεὶ δὲ οἱ 8 

ἐκ τῆς χώρας Ζακύνθιοι πέμψαντες πρὸς τὰς Λακεδαι- ΠΡ 

μινίες ἔλεγον, δὰ ππεπονϑότεσ. εἶεν ὑπὸ τῷ “Τιμοϑέου, εὖ- 
Ν, 

ϑὺς οἱ Λακεδιωιμόνιοι ἀδικῶν τε ἡγᾶντο τὰς ᾿Αϑηναίες, νὴ 

γαυτικὼν πάλιν παρεσκεύαζον, κα συνετώξοντο ἐς ἑξήκον!α 

γαῦς, ἀπ᾽ αὐτῆς τε τῆς Λακεδαίμονος, κοὴ Κόρίνϑ:ε, κα 

Δινκάδος, καὶ ᾿Αμθρακίας, καὶ Ἤλιδος, κοὴ Ζακύνθου, 

8. τ. Φωκέας. Οοπεπυδι πδιταῖϊο- βοοταῖς δυχίϊο ταϊΐεπαπὶ Ζαογητ 8. 

πεπὶ ἱποερίᾶπῃ Υἱ. 1. 1. ἴτὰ τεῖι δᾶπο δῖ: Ὠιοάοταβ ΧΡ. 45- 

σά φσεὰ συμβαλλομένες. Ουϊὰά [Ιἀεπὶ ἰθϊάετα παῖταῖ; ᾿ἀεάεοιμοηϊοβ, 

δι, ᾿πιθ! Πἴρε8. ἐκ 118, 4188 ἴαρτα δὰ ν. οὐπὶ ἃ Ῥᾶτίε οἰνίαταη ΟΟτουτδεοσα τα, 

4. 34. ἀϊίρυϊαν!. Ἠυς τείροχῖε Ατὶ-ς. ἰἴρῇβ ανθηΐθ, ἴπ ἰαδάϊαταη νοῦδδεϊ εἴ- 

βϊιάες Οται. [ευδεῖοα ἱ, Ρ. 95. πόσα ἴεηῖ, ταῖδε δυχίο ἤᾶνεβ 22. Ῥῖδὲς 

χρήματα καπαξαλόντες ὑμῖν ᾿Αϑηναί- ἴεξιο ΑἸοϊάδ; βπιυϊδηῖε, πᾶνε8 {ε 85 

“0 ονξας τὴν συμμαχίαν ἐὕροντο εὐς ἰᾺ ὈἸς  ἴαπὶ ἀσοετε; Αἰπεηϊοηῖεβ οοπ- 

: , φαίητ᾽ ἄν, ἡμῖν Θηβαῖοι 5 πόϑεν; τ18 Ζεογηῖῃ 5 ἀποετα ἀεάϊβθε Οιεᾶ: 

φίς τίνες δ᾽ ἕσεροι ; οἴετι, Οοτογτϑοῖβ γεγο 1118, 4υὶ Ὁ 

λῃφείαις ἐξ Αἰγίνης. γιάς ἴωρτα νυ. ἰρίογαγα ρατίθι5 βδθαηῖ, (αΠἀϊα πᾶ- 

ΓΤ - γαϊῖα οοτηρδταῆε ἱπίεσι πη. ΒΡ. 46: 

ξ. 2. Ζακυνθίων φυγάδας. Ἐχίωϊε5 Ῥείΐηάε οἂρ. 47. ττάϊε, 1ιἀοοἀδοπηοηίοθυ 

Ἰριο!ρῖτ, 4αὶ ἃ. οἰνίθυ8, ξανεητῖθυ Μπαῆρρυπι ἀποεπὶ (φρατηγὸν) τα]- 

τοῦυ8 υϑοεάεοπηοηίογωμα εἰ τα 288 ἰὴ Ἰηίαϊατι Οοτογτᾶπα πα τῖτε - 

τεγατα Ῥοτἴ5, εὐοξεϊ ἐγαηῖ, {εὰ τεςερῖίὶ ταΐθυϑ 65. εἰ ταὶ τ 5 τροο. αἱ εχ- 

ἃ Τἰπιοῖῆοθο εἰ ἐχροῦτὶ ἱπ ᾿πίαϊα, ἰθοο ζα1658 πανῖδαβ τεοερίοϑ ἴῃ Ῥδιταξη ἴο- 

ἐμαοῶ Ἰυχία πᾶτε οοσμρδίο, ἐχοῦτ- Τὰ'τὰ τεδίτοῖς. Ηἴης ἄρρᾶτει, Ῥείοσγα 

βοηϊδυ5. ἱπάς νοχϑηὶ ἱποοὶαϑ ὌτοΙς. [μδΠάϊα [δοοἀοεπιοηίογατ; ἄθος Ατῖ- 

Οἷνεβ ουτὰ δυχιϊατη ἃ μλοεάπιοινβ βοοταῖε εἰ ΑἸοϊάδ ταῖδὰ Ζδουῃτῃ!15 εἴ 

Ρείδγεηι, ἐχία]ε8 σεῖο εἴἴαπι δὶ Ἰεξα-ὀ  ὈΟτγογτσθοῖβ, οὐδε Χεπορδοηίεπι 

ἴῖοβ Αἰἴεπαβ σηϊττογεπῖ, 1δοεάθοταοηὶ, Ὀτενιταιῖ8 εαυθὰ. 

αδὶ Αἰμοηϊθηίεβ οχίαϊατα ρα πὶ υ5 ἕὰ- 8.3. χώρας. ΜατροΟ ἴκ- -πόλεως.. 
3 

γεηΐεβ υἱάοίαπῖ, πᾶνεϑ 24. ἄσος Ατὶ- τοίάθτα ες ἀεϊπάς κατεσκεύαζον. 
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δ᾽ ᾿Αχαΐας, καὶ Ἐπιδαύρε, κοὴ Τριξ νος, καὶ Ἑρμιόνης; 

4 καὶ ᾿Ἁλιξων. Ἐπιςήσαντες δὲ ναύαρχον Μυάσιπῆο; 

ἐκέλευον, τῶν τε ὥγλων ἐπιμελέίοϑιαι τῶν κατ᾽ ἐκείνην τὴν 

ϑάλασσαν, καὶ φράτεύειν ἐπὶ Κέρκυρᾶν. ἔπεμψαν δὲ 

καὶ πρὸς Διονύσιον, διδάσκοντες, ὡς καὶ ἐκέίνῳ χρήσιμον, 
ὁ εἴη, τὴν Κέρκυραν μὴ ὑπ᾽ ᾿Αϑηναίοις εἶνα!, καὶ ὁ μὲν δὴ 

Μνάσιπος, ἐπεὶ συνελέγη αὐτῷ τὸ φράτουμὰ τὸ γαυτι- 

κὸν, ἔπλευσεν εἰς τὴν Κέρκυραν" εἶχε δὲ καὶ μιαδοφόρους, 

σὺν τὸς ἐκ Λακεδαίμονος μετ᾽ αὐτῷ δρατενομύνοε; οὐκ 
δέλάσσες λλλίων γα πσεν]ωκοσίων. ᾿Επεὶ ὃ ) ἀπέξη, ἐ ἐκβάτει 

τε τῆς γῆς, καὶ ἐδῆς ἐξειργασμένην μὲν παγκάλως καὶ 

, τεφυτευμένην τὴν χώραν, μεγαλικμεκίις δὲ οἰκήσεις "σὴ 
οἰνώνως κατεσκευασμένες ἔχεσαν ἐπὶ τῶν ἀγρῶν' ὡς" 
ἔφασαν τοὺς τρπίώνας εἰς τοῦτο τρυφὴ φ' ἐλϑῶν, ἃ ὥς" οὐκ 

ἐϑέλειν τίνειν, εἰ μὴ ἀνθοσμίας εἴη. καὶ ἀνδράποδα δὲ 
κοὴ βοσκήματα πάμπολλω ἡλίσκετο ἐκ τῶν ἀγρῶν. 
“Ἐπειτὼ δὲ [καὶ] κατεςρατοπεδεύσατο τῷ μὲν πεζῷ ἐπὶ 
λόφῳ, ἀπέχοντι τῆς πόλεως ὡς πέντε φάδια, πρὸ τῆς 

χώρας ὄντι, ὅπως ἀποτέμνοιτο ἐντεῦϑεν, εἴ τις [ἐπὶ] τὴν 

Ἑρμιόνης. Ματρο ἵ..ἕ 'Ερμιόνορ. Θυοά 
«αυϊάοπι ργοθᾶγεπη, ααοὨΐδ τα ἴογτηϑ 
αηκίαυΐοῦ ποπιὶπὶβ νἱάείατ, ΟἿ, 
Κύυπη δὰ Ῥαυΐδηΐδπι [ΐ, Ρ, 193. 

᾿Αλιίων, Ὑπυογάϊάε5 εἰἴαπι ἰΐ, κό, 
νἱοἶπδ8 ποτηΐηας τετγα8, ᾿ΤΥΟΣ ΖΘ Ἶ ΠῚ, 
Ἡειτηϊοηΐατη καὶ τὴν ᾿Αλιάδα, Μαιὶ- 
εἰπιυτη εὔξ ορρίἀυϊαπι ᾿μποοηΐσδο, εχ 
Βίσαθοης νἱϊϊ. Ρ. 373. ϑίθρπαμο Βγ- 
ζαηΐ, εἰ ἸὨθϊοάοτο χὶ, γ8, εἴ ποιηξῃ ἃ 
Ῥἠοατογαῃι, δ᾽ ΒΑ ἀπε, πα οΤῸ 
ἀοσερί ε, ἀοοεῖ Μογαβ. 

8. ων τὸ σράτιυμα τὸ ναυτικόν. ο- 
σρότιυμα ἴῃ τηλγκίηςπὶ ταὐδοα- 

της ἵν, εἰ ϑι, Οπιηςοϑ (οἰϊίσεῖς οορία, 
πᾶνίθυς ἱπηροῦιαο, εἰς ἤσηο ποιυιὶ- 
πδηίυτς ὀείπάς δ. 7. ρεάοῆτγοβ οορίδο, 
σὸ σιζὸν, οἱ παοιίοδν, σὸ ναυτικὸν, ἀἱ- 
πἰηκυυπίαν, 5] αυἱά ἱψίτυγ τεάυπάκι, 
εαυΐάσαι γοσοπὶ ναυτικὸν αὐΐσοεγο τλ]}- 
Ἰεπὶ, 

σρατενομίνοι, Δ, 3, φρασινομίνους 

[εηα εοάδπι. [πὸ παπιεῖο ταϊταπι 
Ρίδης οοηΐεητις Ὠϊοάοσιβ, 

8, ὅ. οἰνῶνας. ΟΕἾ]85 νἱπᾶτὶδ8 ἰπίεγ- 
Ῥτοϊδίαγ εχ ἢ, 1}. ῬΟΊ]ὰχ Υἱ, 1.5. ἶχ. 49. 
τηοηφηῖς Μοῖο, Ηδο ρεοτγίίηετο νὶ- 
μευ νι ἀμφορεῖς Κιρκυραϊκοὶ, 408 ἰπ' 
ἐπιροτίο {ἰδαυγηῖσο Μεηϊογαπι νεπαϊ- 
ἴο5 ἔα ἶδ πατγαῖ Αὐξῖον ΜΊΓΑΌΙ, Νὰ τ. 
γαῖ, ἄρ, ἰἰϊ, Ρ, 225. εἀ, Βεοκπι. [πάς 
Ἠείγοδίυβ ἀηρημεῖν ἀμφορδίς,. σὰ 
᾿Αδριανὰ κα 

, 7. ἔσοιτα ΕἾ καί, Ἑάά, Α, 3. Βε. 
ΠΥ οἵηϊαης κὸν) τοξῖς, Ιρίτυσ ἴπι-᾿ 
οἹυῆ, 
τῷ μὲν σιζῷ, ἴτὰ οὐπὶ ἵ,, 5ι, [οτὶ- 

Ρῆι εἰἰαπὶ ἡ. ΝΌΪρο μὲν ἀοεῆ, φυοά 
τἀτηση (δ η8 φὸ δὲ ναυτικὸν γοα αἰ, 

λόφῳ, ἸὈϊοάοναβ δἰϊ - ἐνίκησε δὲ καὶ 
ι τὸς ὶν σῇ γῇ λόφον σινὰ κατοιλημ- 
ἔνν 
“ ψη [πσ΄}, Ῥιβεροπιίοπςπι ἐπὶ νε]- 

υἱἱ τοἀυηδαηίοπι οἱποϊυῆς ΜοτΙὰϑ ᾿ 
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χώραν. τῶν Κερῤκυραίαν ἐσίοι" τὸ δὲ ναυτικὸν εἰς' τἀκὶ 

ϑάτερω τῆς πόλεως κατεσρατοπέδευσεν, ἔνϑεν ᾧετ᾽ ἂν᾿ τὰ 

τροσπλέοντα καὶ ταρορικαλάνεοϑια! κα να διακωλύειν. πρὸς δὲ 

τέτοις, ᾽ἃ ἐπὶ τῷ λιμένι, ὁπότε μὴ χειμὼν Χωλύοι, ἐφώρ- 
μεέι. ἐπολιόρκει μὲν δὴ ὅτω τὴν σόλιν. Ἔπα δὲ οἱ Κερ- 9 

πκυραῖοι ἐκ μὲν τῆς γῆς ϑϑὲν ἐλάμίξανον, διὼ τὸ κρατεῖν αἱ 

κατὼ γῆν, κατὼ ϑάλασσαν δὲ ἐδὲν εἰσήγετο αὐτῶι, διὰ 

τὸ γαυκρατᾶαλαι, ἐν πολλῇ ἀπορίω ἦσαν κοὴ πέμποντες ο; 
πρὸς τοὺς ᾿Αϑηναίες, βηϑῶ ἐδέοντο, καὶ ἐδίδασκον, ὡς 

ο΄ μέγα μὲν ἀγωϑὸν ἀποδώλοιεν, εἰ “Κερκύρας φερηϑεῖεν, 
τὸς δὲ πολεμίοις μεγώλην ἂν ἰογὺν τπροσξάλλοιεν' ἐξ 

ἀδεμιᾶς γὰρ πόλεως, πλήν γε ᾿Αϑηναίων, ὅτε ναὺς, ὅτε 

χρήματα τλείονω ἂν γενέαϑ αι. ἔτι δὲ κἄοθαι τὴν Κέρευ- 

ραν ἐν καλῷ μὲν τὸ 9 Κορινϑιακξ κόλπξ, καὶ τῶν πόλεων; 

αἱ ἐπὶ τοῦτον καϑήκῶσιν, ἐν καλῷ δὲ τὲ τὴν Λακωνικὴν 

χώραν βλάσῆειν, ἐν καλλίφῳ δὲ τῆς τε ἀντιπέραν Ἢπάρε, 

"αὶ τῷ εἰς Πελοπόννησον ὠπὸ Σικελίας τ΄ λε, ᾿Αχζς- ο 

σαντες δὲ ταῦτα οἱ ᾿Αϑηναῖοι, ἐνόμισαν ἰοζυρῶς ἐπιμελη- 
τέον εἶναι, νὰ ταγὸν πέμπεσὶ Στησϊκλέω εἰς ἑξακοσίας 

- αυοὰ εαυϊάεπὶ ἔδοοτε ποη ΤὯπ|Ὲ δαΓ8, 
Μᾶαγρο ἴμεοηο]. μαῦδε ἐξίοι, 

ἐπὶ τῷ λημένι. Μαὶς Α. 2. 6. ἔσι. 
Ἐπ ρογία Οογουτεδογ πῇ πᾶνε8 Δ ΟΥ 
ορεγαῖ, ἴγὲβ ἔαρα εἰαρίαβ Οργουγϑοὶ 
Ἰρῆ οοπυυῇεγαηῖ, δαξδῖοτε. Ἰθϊοάοσο 
σϑρίτα 47. 

8. 8, ναυκρατέσϑαι. Θυοά ἰηΐεγίοταβ 
εἰπε πᾶν! 8 ΠΟΡῚΪ5. εἰ πιᾶτὶ εἰ πὶ 
ΟὈΠάεθδπτιωγ. 

8. 9. βοηϑεῖν. 10. εἰ ϑίορῃ, δἀάῃπε 
σ-. Ἐκράετη ἄν δἀάυπι ρο ἀποξά- 
λοιεν, Θυξ αυϊάρφτη Ἔπχοηάδεϊο ταὶ 
τηδρὶς περεδατία νἱάδιατ., ϑ8εὰ ἀείη- 
Θερ5. οἰίδτι Ἰεβεπάμηι οἱ : τοροσξά- 
λοιεν. 

᾿ βμέγα--ἰὰ γαϑόν. Ἑδάδπη ἀσατηθηΐα 
Ἔχροίαϊε ΤΒυογάϊάος 1. 36. τηρηθηῖς 
Μοτο. : 

δ. τον "ἃ φσαγόν. ἴπ τηᾶτρῖπε ᾿,. εἰ 
ϑι. ε τάγην. 

Στησικλία. Ὠϊοάοταβ ϑιεβοϊοτι ἀὰ- 

“ἐπὶ Ζϑογηῖῃ 5 δαί 5 ταὶ πὶ 
ὩδΙγαῖ Δ ΧΙ ΝΟ 8. 46. ἀεἰπάς ρο πᾶγ- 
τῖδτη Μπαῆρρὶ ἐεχρεάϊτοπεπι, ΤΊ- 
τηοι οὶ ουπδϊατοπεπὶ εἰ Αἰῃεηϊεηῇ- 
ἂπὶ ἀρρϑγαϊα πὶ ὨδνδΙοτῇ 8. 47. δαάϊε: 
κατὰ σὸ παρὸν τρατηγὸν ἑλόμενσι 
Κτησικλέα μετὰ φρατιωτῶν πενσακοσίων 
ἐξέπεμε ψαν βοηϑήσοντα τοῖς Κ ἰοίξ, 
απο ἀεϊμάς οἶαπὶ ποξῖα ὑτθετα σούς. 
ογτάτῃ ἱηρτεβιτ, Γδάϊοπε οοτηροῆτα 
οἰνίατη, τοθαΐᾳας δὰ θεῖ πὶ οὐδ 
θεῆς ρᾶγατῖβ, Τα ϊτο δγαριϊοπεη ἔε- 
Οἰδὲ ἴῃ ὁρρυρηδηῖεβ [ιδοεαξοτηοηΐος, 
δοΐατησας. ἀμσδηῖος οσοἰ ἀξ : ργϑο. 
Ἰῖο νετο οογαγηϊῆο, Μηδῆρραπι σὰπὰ 
τ Ϊτἰβ ἰητογεπυ εξ ορρυρπδηῖῖθι5, 
απίεδ' ἴῃ δηροβίαβ οοποϊαῆβ: ὈΕ]]Ὸ 
ἀδπλδ τα ἔετε οοηίεξιο, δἀνεηϊθε σὰπὶ 

ἐἰυ διόδοις εἰ ΤΙτοΙ ὨΘΌχΩ, 
5. ἰρίταγ ἀσέξϊα ρεῖῆδ οπηηΐα ἔμ- 

επαπῖ, αὐυδὲ ἀείποερβ 8. 17. 18, εἰ 
ἴξα4. πάττας Χεπορῆοπ. Νὲ γετο αυἱᾷ 
Ἐ 



᾿, 
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ἔχοντα πελταςὰς, ᾿Αλκέτε δὲ ἐδεήθησαν συνδιαξιξάσαι 
“΄ ; ς ,ὦἦ'᾽ δῶ αι. Ν᾿ “ ΄ 

τ τῶτες. κοὴ οὗτοι μὲν νυκτὸς διακορμιιοϑέντες πὸ τῆς χώ- 

θώς, εἰση λίνον εἰς τὴν πόλιν. ἐψηφίσαντο δὲ νὰ ἑξήκοντω 

ναῦς τοληρᾶν, Τιμόθεον δι αὐτῶν ςρατηγὸν ἐχειροτόνησαν. 

ιφὸ δὲ, ὦ δυνάμενος αὐτόθεν τὼς ναῦς πληρῶσαι, ἐπὶ νήσων 

πλεύσας, ἐκέῖϑεν ἐπειρᾶτο συμπληρᾶν, οὐ φαῦλον ἡγέ- 
᾿ ς "ἢ τον σοπεκο 

μενος εἶναι, ἐπὶ συγκεκροτημένας ναῦς εἰκῆ περιπλεῦσαι. 
13 Οἱ δύ ᾿Αϑηναῖοι, νομίζοντες αὐτὸν ἀναλξν τὸν τῆς ὥρας 

εἰς τερίπλεν χρόνον, συγψνώμην ὥκ ἔογον αὑτῷ, ἀδλὼ 

παύσαντες αὐτὸν τῆς φρατηγίας, ᾿Ιφικράτην ἀνϑαιρδνται. 

ἀϊδεηίαπι Ὠιοάοτὶ Γαὐρίςεῖαγ 8 Πα οπ|, 
δατα ΝΥ εὐε! πρὶο τεμοπάστη εἰ, Ζά- 
οΥπτ μος. ρτίπηος Ῥγεοίθυς δα! ἔς Α - 
«τυ εηϊεηε5 ῥτοὸ δυχιϊίο ; ἀεῖπαάξ νογο, 
οὐπὶ δοοοίἔξεπι Οογουτγοὶ, Αι ῃθηϊθη- 
{5 ἀξογεν ε ρτιπηατη Ζϑου τ} 8 8ὰ- 
Χιϊῖο τϊτίεγε ϑιεῆο!οπι : ἀεϊπάς εὐπ- 
ἄστη, το 5 Ζαογηιίογαπι σοπηροῆεί8, 
Δ Οοτογγθοοβ Ρείροῖς ἰυΠΠῆτ, Νςὸ 
αυΐβ ἰρίτας εὐπὶ ἰπιετίπι το Ἐἔπὸ Αἰῆε- 
τιᾶϑ εἴ ἄεπαο Οογογτᾶπι ταὶ Πππὶ ρυϊεῖ, 
αὐυοὰ Κεἰ ηρῖο ἵπ πιοπίεπὶ νοηΐϊξ, 

᾿Αλκέσῳ συνδιαφιθάσα,. Ἑαὶϊξ {ΠῚ ΑἹ- 
οεῖας ἜΡΌΝ ς ου)ὺ8 ἈΟΝ εἴ Οοι- 
Ογτα, ὕσαρχος, ἂς αυ0, Τα ΡΓᾶ ΟΆρ. 1. 

αἱ Ἀρέγ τ" ΑΜ ΘΑ τὶ ὙγΩο. 
τῆευστι ἀερτεσαιίοης ἴα δΔΌΓοἸ νοτεῖ, 
Αἰμεπίςηΐεβ οὰπὶ ῥγεοαιὶ εὔξ νϊάση- 
τυτν ας ἐρίς οἱ ᾽4ίοη, φαΐ ἤ πιο] δάεγαῖ, 
οορία5 ρεάειετεβ 645 Γεουπὶ ἰγαηΐνος- 
τεηῖ, 485 Οὐτουγδοὶβ Γὰ Ὀσἰξίετο νοὸς 
Ῥᾶπι, Ηἰπο οἷ αυοά Χεπορθοη αἰοὶς 
συνδιχξι ξάσαι σότυνς, ΑἸΐα5 οηΐτα αἰχὶ- 
(ει διαδιφάσαι. Ὡς ΔΑἸσεῖα ρᾶυ]ο ροίξ 
νἱἀεθί αλυ8, αἱ εἰ ἀς ]Δίοης δά δ. 11, 
᾿Λάϊαεγαπε {ΠῚ Αἰμ φαΐ. ἀτομοηῖς Δ- 
Δεῖο. 

δ, 1, ἰσὶ νήσων, 'ΤὨγδοίϊατῃ δά ἔκ, 
εἴ, αὐϊυηξδιᾳ ΠῸΪ οἰν κατ θα8. τυ ἱεὶς, 
τ κί;τα οἰἰατι ετίγοτας 5 ἀξ ρεὶ- 
οΥτἶδυν Γοχαρίπια, αὐᾶφ (σου πὶ δάχο- 
φαΐ, πατγας Ἰἱοάοταρ 6, 47. 

“ἰκῆ, Μοτγὺϑ ἰεκεῦας μὴ εἰκῆ οἱ ἰη- 
(εγρτειπθδίυγ: Βαυά ρατνὶ δά νἱξϊοτ - 
πὶ πιοπησητ γαΐὰϑ, Πϊ αὐἀνεγί5. οἷαί- 
ἴετηι θεπδ ραγαίαπὶ οἱ ἱπῆγυξίατα ποι 
(επίετγο, (τὰ θεπα ρᾶγαῖυ9 ργοῆοίοοτο- 
τοῦ, Οοηίγα ὕεης τηοηυΐε Κωρρεη, 
Ψυϊχπίαπὶ Ἰεδιοποπι πη ἰεαίδη δα πὶ 
δίς, (ξὰ ἱπιογρτοίαπάδπι; ποὺ Ἰογς 

εξ, [δὰ τηᾶρηςο ἱπηρταδεητῖθο. Αἰτὰ- 
1ἰς ῥτορίογθα Ἰοσυτη Ἀπαραΐ. νἱ. 6. 12. 
ἐνίοις δ᾽ οὐ φαῦλον δοκεῖ εἶναι τὸ πρᾶγμα, ᾿ 
ἀ ἡμῖν ἥσως ἔχων τὴν γνώμην Κλέανδρορ 
ἄπεισιν, ' 

τυεριπλεῦσαι. Ἀεϊκς Ληϊπηδάνετῆ, 
δὰ Λυξϊοτο58 ΟΥ. νοὶ]. ἵν. Ρδβ;. 52. τηᾶ- 
Ιεδας σαρασλεῦσαι. [τὰ οτἰίδτῃ Ταρτὰ 
εἴαϊ δ, Ὁ. παράαλυς ἐὶς Πελοσόννησον, 
[τὰ τῆοχ 8. 13. εἴ 27. ἀϊοϊΥ σερίς- 
σλυς : οἵ οοτηπιτοάς υἰταπηαὰς νοοῦ- 
Ὀυϊαπιὶ εδάειη ἀς το ροϊοίξ ροηΐ. 

8. 13. ἀναλῶν. Μαὶε Βαὰ, Α. 1. 
Βιγ]. Οδῇ, ἀνκλῶντα, 

ἀνϑαιρῶνται, Ἰδετηο Πεπ69 ἴῃ οτγᾶ- 
τίοης σοηῖγᾷ πάηο ἱρίαπι ΤΙ ποῖ πδατα 
Ρᾶξ. 1186. ἴξᾳᾳ. εἀ. εἰ κς ρίδης [8- 
οἷς οὰπὶ Χεπορῃοηῖς. Εχίεγας ρογία 
Τὶ πιοῖῆευβ. τοῖς Μαηγομίοης, 8τ- 
οδοηῖς ϑοογαῖίάς, ποὺ εἢ, ΟἸγπιρ. 
1οῖ. , τονοοδῖιβ ἕαὶς εἰ δϑάϊοαϊα8 
διὰ σὸ μὴ περισ'λεῦσαι Πελοπόννησον, ἃς- 
οαἴληιϊς ΘΑ ταῖο εἰ Τρῃϊογαῖς : ἰὰ- ὦ 
ἀϊοίαπι σαρὶτὶα ἅππὸ ἰδαυθηῖς, 8Γ- 
οἤοηῖς Αδεῖο, νἱχ ἀερτεοδητθυ8 ΑἹ: 
οεἴα οἵ Ταἴοης ρῥγϑοίεπτθι8, οἰ ρὶς, 
ἱπηροῦίαπι τἅπηςη ποῦ τοσςρὶτ, 1) 6» 
Ῥτοοδατὶ ρορυΐαπὶ δἀνοποτᾶπὶ ΑἸσῶν 
[18 οἱ ΤαἰῸπ τηςηΐς Μαϊπηδδϊοετίοης οἱ 
ἃ να ἐπιρειγαε ν᾽ ἀεπίυγ, εἴ Ἰἰος: 
τεῖ “Γἰπιοίμφο δά τεζεπὶ Ῥεγίαγαπι, ἰπ 
Ἄ εγρῖο θο! πὶ σοαγασι, αὈῖγο. ΑὉ- 
ἐἰτ τηςηῖς ΤΠαηκοϊοης, ἀίαις ἀπηὰ πὶ 
ἀησσπὶ δὲ ἔσγε Ἀἰτογαπὶ ἔα τ, Ινοοιι» 
Ρ᾽δείον ἐπίοτγί τι Γαδὶὰβ τοα τ, εἰ, ἰη- 
(επίο Τρ ίογατὶ ρεγορτ ἰτατὶ5 οτ πηίης; 
ταηάστη διίατη {{ππὶ Τρ᾿ἰοτατὶ8. Δ] Φ 
ἴθ σοπησδίαπι ἀςάϊ, εχ ᾶς 1)ε- 
τρί ῃ δῆς πατγατίοης. ἀρρᾶγεῖ, πιαὶς 
Ἰλϊοάοταπι σοηιτατ αὶ οὐ 9, αυοά ἡῃ 
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ὁ δὲ ἐπεὶ κατέφξη ςρατηγὸς, μάλα ὀξέως τὰς ναῦς ἐπλη- 1 

ρϑτο, τὸ τοὺς τριηράρχοις ἠνάγκαζε. προσέλαξε δὲ σαρὰ 

τῶν ᾿Αϑηναίων κα ὁ εἴ πὸ τὶς ναῦς περὶ τὴν ̓ Α΄Πικὴν ἔπλει, 

κοὴ τὴν μόρων, κρὴ τὴν Σαλαμνίαιν, λέγων, ὡς, ἐὰν 

μμηρέ καλῶς γένηται, πολλὰς αὐτοὺς ναῦς ἀποπέμνψ οι. 

κορὴ ἐγένοντο αὐτῷ αἱ ἅπασαι περὶ ἑδδομήκοντα. 

τότῳ τῷ χρόνω οἱ Κερκυραώίοι ὅτω σφόδρω ἐπένων, ὥξε 

διὼ τὸ πλήϑος τῶν αὐτομολέντων ἐκήρυξεν ὁ Μνάσιππος, 

ζοϑαι, ὅςις αὖτο ολοίη. ἐπεὶ δὲ δὲν ἡπῆον ηὐτομό- τεπρᾶς μ μά. 
λεν, τελέυτῶν καὶ μασιγῶν ἀπέπεμπεν. οἱ μέντοι ἔγδο- 
ϑὲν τὰς γε δόλες οὐκ ἐδέχοντο πυάλιν εἰς τὸ τεῖχος, ἀλλὰ 

Ἔν δὲ τ5 

πολλοὶ ἔξω ἀπέθνησκον. ὁ δὲ, αὖ Μνάσιππος, ὁρῶν ταῦ- ι6 
τῶ, ἐνόμι(ξ τε ὅσον οὐκ. ἤδὴ ἔχειν τὴν πόλιν, καὶ σερὶ τοὺς 

μιοδοφόρας ἐκαωέργει, καὶ τὸς μέν τινας αὐτῶν ἀπομίαδες 
ἐπεποιήκει, τὸς δὺ σι καὶ δυοῖν ἴδ. μήνοῖν ἄφαλε τὸν 

Ἴρεῃ. -. γὴν ἀϑ δ΄ 

μιαϑὸν, ὁ δκ ἀσυρανν δὲ ἐλέγετο, χρημάτων" καὶ γὰρ τῶν 

πόλεων αἱ ττολλαὴ ἀργύριον ἀντὶ τῶν ἀνδρῶν αὐτῷ ἔπεμ- 

4 ερό 

σον, ὥτε "αὶ διωποντίξ τῆς φρατέιας ἕσης. Κατιδόντες δὲ 17 
Ξ3..Ν -“"Ἡ ͵ - δι ,΄ 7 ἣν » “ 

ἀπὸ τῶν τοὐύργων οἱ εκ τῆς πόλεως τάς τε φυλακὰς χεῖ- 
ΔΝ 7 “΄ 3 Ἂ ὦ Ν Ν 

ῥον, ἢ τρόδϑεν, φυλαϑομένας, ἐσπαρμένες τε κατὰ τὴν 

χώραν τὸς ἀνθρώπες, ἐπεκδρωμόντες τὰς μέν τινὰς αὐς 

Χεπορποπεῖς Ἰοοο' εἴ, ἰγαάοτο 8. 47. 
ΝΝατγαῖ εηὶπὶ ἢπ]ς, Αἰπεηίςαΐες 4αἱ- 
ἀδπὶ ἰγαῖοβ Τἰπιοιϊῆθο 80 ἰηϊτο οὗ 
Ὀπηδιαϊοηπεπὶ ἱπιρετ απ δάει ἔξ, 
Ῥαῦϊο τἀτηξη ροῖξ το αἴξ, σα πὶ Τὶ- 
τοοῖπεθυβ, ΑἸΠοπα5. τανογίαβ, ᾿εραῖοβ 
τηὰτατατη οἰνϊταΐα τη, ἴῃ Τοοϊεἴαϊε πὶ 
δα) αηξξατατα, σατη παν 5. 8115. 30. 
δαἀάυχηῖϊει, οἰαθετα ας ἔαᾶτη τεῦ }5 
Ὁπχηἶθὰ8. Ὀεης ἱπῆτυξιαπι τηοηῇτγαίς- 
{ει : {αἀτητῆδτα γεῦὸ πανίατη, (088, 
τείξιταϊο ᾿γτηροτῖο, ἀιχοτὶε, ἔα τ 20. 
Θυξ ἃ νετϊίαϊε ρἷαπα εξ ἃἰΐαπᾶ, 
τηοηαῖϊς εὐ ἀοτηοηθτγανὶς Ἴδη οἸϊπὶ 
ΥεΒδ τη α5. Οξδίθγατῃ εχ 80 Π8Γ- 
ταῖίοης Τλε πιο 6 Π|5 πίε! ἴρε5 εἰδὴ, 
αὐδτ οὗ τοτη ᾿πίτα Χεποόρθοη 8. 27. 
Ἰδυάει Ερῃϊογαῖο τα, αὶ Τοςῖοβ ἱγρεῆϊὶ 

ΠὈῚ βετγὶ νοϊπεγαὶ σα! ἢ γαῖαπι εἴ ΟΠᾶ- 
Ὀγΐδτη. 

8. τ4. ἐσληρῶτο. Βυάδουβ ἵπ Οοτη- 
τηεηΐ, Οτ. ἵν. Ρ. 941. ἐπγέπάδθαϊι ἐπσλύ- 
ὅτε, αυἷὰ τάϊαϊς ἴῃ ἰοσὶς οπγηΐθιι5 
ἘΠΙΡΕΙ ἀξεῖνα ἔογπια υἱὰ5 ἢὶ Χξπο- 
ΡΠοη. Βεῖϊηάς Μάᾶγξο [δοποὶ. τρι- 
ἡράρχως εἰ ἀεϊηάε δ. 18. ταξιάρχεες 

ἀκοπέμψοι. Τὶ τ᾿ εχ Ἑάά. ἍΤ Ε Βι. 
Ὁαῆδι. [οπρῆ. τὼ ἀποπέμψει. 

δ. 15. τόσῳ τῷ χρόνῳ. Μᾶ]ε Εάά, 
Ἂ. 1. Βγ. Οαῇν σῷ ποιέτῳ χρόνῳ 

τς γε δόλυς. '“Μαϊε Εαά. Α΄. Ἵ. Βτ. 
Θαῆ. τύς τε δόλες. 

8. τό. καὶ γὰρ σῶν. Μα]ε σαῆαῖ. 
Ὁτηϊῆε γάρ. ΐ 

δ. τὴ. φυλακάς. Μαὶε Α. 1, Β:}}. 
Οδῆ. φάλαγίας. ᾿ 
ΥΔ 

ΎΨΥΝ 



3834 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΒ ἨΕΙΠΕΝΙΟ. 
΄“ [ποτὶ ὖ ἔ “ . γε ἔὐύδ, 3 - ᾿ ᾿. 

τῶν ἔλωζον, τὸς δὲ κατέκοψαν. ᾿αἰοϑόμενος δὲ ὁ Μνά- 

σιππος, αὐτός τε ἐξωπλίζετο, "ἡ, ὅσους εἶχεν ὁπλίτας, 
τ' 2,5 ΤΙΝ δ Ἃς δὰ λον, ͵ 
ὥπασιν ἐξοήϑει, καὶ τὰς λοχαγὲς καὶ τὸς ταξιάρχας 
Ὁ) » 2 Ν Ξ » Ἶ .’ » τιρέξάγειν ἐκέλευε τὸς μιοϑοφόρες. ἀποκρινωμένων δέ τινων 
λοχαγῶν, ὅτι οὐ ῥῴώδιον εἴη, μὴ διδόντω τὰ ἐπιτήδεια τει- 

᾿ὔ ΄ Ν ,» ΔΝ λ “ ͵͵ 

ϑομένες σαρέχειν, τὸν μέν τινα βακτηρίω, τὸν δὲ τῷ «ύ- 
ἀν ψΨ. ΟΝ »ἃ 72 »᾿ ᾿ τὰς ον νὴ -φώκι ἐπάταξεν. ὅτω μὲν δὴ ἀϑύμως ἔχοντες, να μισῶντες 

αὐτὸν, συνεξήλθον ὥπαντες" ὅπερ ἥκιςα εἰς μάχην συμ- 

“οφέρει. Ὁ δὲ ἐπεὶ παρετάξατο, αὐτὸς μὲν τὸς κατὼ 

τὰς πύλας τῶν πολεμίων τρεψάμενος ἐπεδίωκεν" οἱ δὲ 

ἐπεὶ ἐγγὺς τῷ τείχεος ἐγένονϊο, ἀνες ρέφοντό τε, τ᾽ ἀπὸ τῶν 
7 »" Δι δ Ὑ) δ᾽. ΨΌΝ 2 

μνημάτων ἔξαλλον καὶ. ἠκόντιζον" ἄλλοι δὲ, ἐκδραμόντες 
21 κωϑ' ἑτέρας πύλας, ἐπιτίϑενται ἀϑρόοι τοῖς ἐογάτοις"" οἱ 

δι, ἐπ᾿ ὀκτὼ τετωγμένοι, ἀσ)ενὲς νομίσαντες τὸ Δν 
τῆς φάλαγίος ἔχειν, ἀνωςρέζειν ἐπειρῶντο. ὡς δ᾽ ἤρξαντε 
᾽ , ε . ΄ ε “ἂν Ἔν. 
ἐπαναχωρέϊν, οἱ μὲν «πολέμιοι ὡς ᾧΦεύγεσιν ἐπέθεντο, 

ξ, 18, αὐσός σε ἰξωσλίζειτο, ἘΔά, 
Α. 1 Βτ. σα. αὐχός σι μίν. Ι͂η ΑΙά, 

εὶ Οα, εξ ὡσλίζεσο. 
8. 1. διδόντα, Μαᾶτρο [εοποῖαν. 

διδόντας, 
δ. 20. ἐσιδίωκεν. Ἐοξὶς τηᾶτρο ἵν. 

εἰ ϑίορῃ, ἰτὰ Παροῖ, ᾳφυοὰ νυϊζαῖο 
ἀσπιδίωκεν (υὐίτωϊ, 

δ, 21, ἀναφρίφοιν, Οογηὰ ῬΠαΪδη- 
Εἰθ πἰπ)ῖβ ἀραιὸν, πδὸ (ατ|8 ἀσηίαπ), 
βαϑὺ, απἰ τη νοτίυης Ταιοφάἀεοτηοῃϊὶ, 
ἰπ σὰ ρᾶτίο, υδὶ Βυσοαίαας ρυρηαθα- 
ἀὺτ, οδϊοηί (ἐπ᾽ ὀκτὼ) αηις5 ἱρῆ ; ἱρὶ- 
τγΓ σοπδηίογ ρΠδδηροπὶ Ἐχρ] σατο 
(ἀνα πἼῤσσων Ογτορ, νἱ!, 5,3.) οἴ ὁχ ρῃᾶ- 
Ἰκηρίᾳ ματος εἰ πνὶϑ ργοίαπαα ἱπ ἰδιὰϑ 
Ῥᾶτιοπι τη  Πἰτὰ πὸ τγδάυσοτο ΡῸΥ τσαρα- 
: ᾿" ἊΝ ἀϊοίτατ, Τϑαπὶ ἐκίταν πιΐ- 
τοι Ὠἱ ἰσσουπι, υδΓσοηβίϊοταης ἀπίσα 

παι ῬΒδίδηρς, τοὶ ἱπηυυηῖ, κά Ἰαία 5 [6 
οοηνεπατ, ποῖος νους ἰη Γυρίοητοπα 
πάνοτία πι ῥΒαϊδηξοιι ἱγγυσης γηλΊογα 
νἱ, εαπιασσ μεγιηρυης, πλυϊο πὶ» 
δὺς ριοίυπάππι αὐᾶπι ἀπίσα, ἰτα, υἱ 
τπεάϊα ρᾶγα ΤῊ ἢ Πἰτὰ πὶ ἴῃ (κα ΠῚ σοη- 
ὑδιία γειγοσεύαι βὲγ ἱρίο. ἢΠῸ8. τὰ ]}}- 
τε8, 4υἱ (ς κά υἱτυμηηὰς ῥῃαϊδηχὶν 

σοτηὰ σοηνουίετς σοροτδηῖ, ΕΠῈ ἱρὶ- 
τὰν ἰάοπι ος πῃ ἴοοὸ ἀναφρίφειν οἱ 
ἐσαναφρίφων. πὶ 1,δυδιτῖοα ραρ πᾶ ἰάε πὶ 
δοοὶἀ ἴδ, πᾶτγαὶ ΡΙαἴατομβ ἴῃ Ῥοῖο- 
Ρίάα ο. 23. υδὶ 1ιλοεάδοτηοη! οοΥπ ἃ 
ἀοχίταπι ρῃ Ιλ ηρῚ5 Ἰοηρίὰ5 ἐχίοπάογς 
σορδητυγ, αἴ νοτο, [ἴδ ἰητετῖτα ἰσγαδσηῖς ἡ 
Ῥοϊορὶἀδ, τατυδηίαγ εἰ νἱπουηίαγ, ἤρ- 
ἕαντο μετακινῶν τῇ τάξει σφᾶς αὐσὺς καὶ 
φὸ διξιὸν ἀνίαυσσον καὶ ἥγον, ὡς κυ- 
κλωσόμενοι»-- δὲ Πιλοσίδας ἰν τούφν 
μιμκῖν᾿ τ εὐθρβε ΨΒαι πρὶν ἀνατεῖναι τὸν 
Κλιόμξροτον σὸ κίραρ ἢ συνάγων πάλιν 
ἐϊς στὸ αὐτὸ καὶ συγκλιῖσαι σὴν τάξιν, 
Ἡϊΐηο ἱπιο!!ρὶ ραῖο ογάϊηεπι γα τὰ πὶ 
ἱπιοτγαρίαπν εἴ τατθαίατη, αυοτα Χο- 
πόροι ἢ, 1, οοπιπιογηογαῖ, ἴῃ Αὔᾶ- 
ῬαΠ ἀναφρίφειν ἰῃ σοηνογἤοης ἀρκτηϊηὶς 
Θα] που ἴδιες ἐς [ἃ ̓ νυχοόγὴς νοσεῖς 
“7αἰνε ἀενηϊείομν, Ψιάς ἰηΐγα δὰ ο, ας 
18, βεά ἰάσπιν τηοηεξῖ, ΔὉ “2ΕἘ] απὸ 
Ταξεῖοο οαρίτο 24. ἀναφροφὴν ἀϊοὶ εἰ- 
ἴπ πὶ μὴ ἥν" «ε σοννεγἤοη φμὶ {8 γαὶς 
“Μὴ ραν ἰε μαν σὴ ἀγνΐενε ῥομν (ὲ γερεεῖσ 
ἦγε, ὶάςαπε ταὶ τα τα τὶ. ροτίτἰοτοϑη 
αὐ; ποιῖο ἢ,}, σοηνοηίαί, 
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οἱ δὲ ἐκέτι ἐπανέςξρεψναν" καὶ οἱ ἐχόμενοι δὲ, αὐτῶν εἰς 
φυγὴν ὥρμων. Ὁ δὲ Μνάσιππος [τοῖς μὲν τοιεζομένοις 7.5. 
ἐκ ἐδύνατο βοηϑ ἕν; διὰ τὼς ἐξ τῇ κατ᾽ ἀντικρὺ τροσκει- 
μένες" ἀδὶ δὲ ἐλείπετο σὺν ἐλάῆοσι. τέλος δὲ οἱ πολέ- 

3 2.5, ΄ Ἂ βέρι νι ἃ “Ὁ ὍΝ μοι, ἀϑιρόοί, γενόμενοι, τυάντες ἐπετίϑεντο τόϊς ταερὶ τὸν 
Μνάσιππον, ἤδη μάλω ὀλίγοις ὅσι. τ" οἱ ὁπλῖται ὁρῶντες 
τὸ γιγνόμενον, ἐπεξήεσαν. ἐπεὶ δι, ἐκέίνον ἀπέκτειναν, 23 
᾽ » “ τοῦθ ᾿ ἠδὲ ξλὰιο ᾿ 
ἐδίωκον ἤδη ἅπαντες. ἐκινδύνευσαν δὲ ἂν γα τὸ φρατόπε- 

δὸν ἑλέϊν σὺν τῷ χαρακώματι, εἰ μὴ οἱ διώκοντες, τὸν 
τ 2 “ὕ » ἜΤ ΙΝ ΠΝ » ͵ κ 
ἀγοροῖίόν τε ὄχλον ἰδόντες κοὶ τὸν τῶν ϑερωπόντων καὴ τὸν 

ἡϑρι Φ 7 ᾽ ΄ " 7 » »"» ᾿ ᾽ ΄ 

τῶν ἀνδραπόδων, οἰηϑέντες ὄφελός τι αὐτῶν εἶναι, ἀπεςρέ- 

οντο. Καὶ τότε μὲν τρόπαιόν τε ἔξησαν οἱ Κερκυραῖοι, 24 
ΚΙΝΑ, Ν Ν ε " ν᾽ ᾽ Ἀ ΄ ε 

καὶ τὰς νεκρὸς ὑποσπόνδες ἀπεδίδοσαν. ἐκ δὲ τότε οἱ 
μὲν ἐν τῇ πόλει ἐῤῥωμενέςξεροι ἐγεγένηντο" οἱ δι ἔξω ἐν 

͵, Νὰ ᾽ 7 5 Ν Ν 3. 7 ε ᾽ ͵ 

στάση δὴ ἀϑυμίᾳ ἤσαν. καὶ γῶρ ἐλέγετο, ὁοτι ᾿φικρατής 

τε ὅσον οὖκ ἤδὴ τυαρείη, κοὶ οἱ Κερκυροίίοι δὲ τῷ ὄντι ναῦς 
εἷ λή, δ “ δὲ δ » , Φ λ Ζ7 -» 

ἐπλήρδν. περμένης θέ, ὃς ετύγχανεν ἐπιφολιαζθόρος τῷ 25 

Μνασίππῳ ὧν, τό τε ναυτικὸν τηᾶν, ὅσον ἥν ἐκέϊ, συνεπ᾿λή- 

'ρωσε, καὶ περιπλεύσας πρὸς τὸ χαράκωμα, τὰ τλοῖα 

πάντα γεμίσας τῶν τε ἀνδραπόδων ἢ τῶν χρημάτων, 
ἀπέςειλεν' αὐτὸς δὲ σύν τε τὸς ἐπιβάταις καὶ τοῖς τσερί- 

σωϑθεσι τῶν ςρατιωτῶν διεφύλαξε τὸ χαράκωμα" τέλος 26 
ΔΝ “ ͵ “΄ 5 ΄ Ά Ἂς Ν δὲ καὶ οὗτοι μάλα δὴ τεταραγμένοι ἀναξάντες ἐπὶ τὰς 

2 ΤΑ Ν ἐἀράνς κοΣ Ν να Ν 
τριήρεις ἀπέπλεον, σολὺν μὲν σίτον, ὔολυν δὲ οἰνον, πτολλὼ 

δ, 22. τοῖς μὲν σπιεξομένοις, Ηφο 
οψεῦα οπϊταης Εαἀά, Α. 3, Βτ. Οδῇ, 

δ. 23. καὶ τὸ φρατόπεδον. Ατιϊοὰ- 
1ὰπ εχ Δ. 1. τεβίταϊ. 

ος οἱ διώκοντες. ΑΙ] τὰ Ομ Ἐξ ΑΙ- 
ἀϊηᾶ. 

ϑεραπόντων. γα] Κοπαὶγ δὰ Απιπιος 
Ὠϊυτη. Ῥᾶρ. 11. εὐηεηάδραὶ σ'ἀρεσόν- 
“ων. Ῥοῆεα δὰπι, οτεάο, ροδηϊζαϊς 
Μπ5 Ορ᾽ πίοπβ. Οὐτορ. υἱ}]. 5. 6. οἱ 
“τερὶ σὰ ἐπιτήδεια ϑεράποντες αἀἰβίηρα- 
ΜΏΓΩΣ ΥΡ  Ἰεῖθα8, Ροῆαπηι Ἰφίτου 8- 

4.6 θεῆς Βοο ἴπ ἴοοο σὰπι ἑυτθᾶ ἔο- 
τοηῇ, σοτηγηδαίαπι δάνεῃοηῖς εἴ νεη- 
ἀεπίε, σοπηηδαίι θι5 ̓ γοοίςξεϊ εἰ ἐδενὶ 
φοπ]απρί, αὐ ἃ ΠΌΠΊΕΓΟ ταἰ τα ητίυτσι 
αἰ ππραδηταγ, 

8. 24. ἐν πάσῃ δή. Τιεοποῖαν. πάσῃ 
σῇ. Ορετγάγατῃ Εατοῦς, 4 πὶ τεσορὶξ 
ΜΥεὶς. 

8. 25. τῶν σε ἀνδραπόδων. Οαβαὶ, 
Οπγῆς τες 

8. χ6. πολὺν μέν. ἙΔά, ΛΑ, 1. Βιν 
(δὶ). σολὺν μέντοι. Νοῃ ἱπερίς. 
γΥ9 ᾿ 



ἘΣ) 1 Ὁ 
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δὲ ἀνδράποδα, καὶ ἀδϑενδντας᾽ φρωτιώτας κατωλὶπάντεβ" 

δεινῶς γὰρ ἐπεφόξηντο, μὴ κατωληφϑέϊν ὑπὸ τῶν ᾿Αϑής 

σῶν. 

δὲ ᾿Ιφικράτης ἐπὰ ἤρξατο τοῦ περίπλει,. περίπλε,. ἅμω μὲν 

» "7 ΝΥ δα »': , ὟΑ 7 3 , 4, 

νωΐων ἐν τῇ νήσῳ. καὶ ἐκέϊνοι μὲν εἰς Λευκάδωῳ ἀπεσώϑη- 

»5 «“ δὲ ͵7ὔ .« 3 : ΡΝ ΤῊ ὦ . Ζ. 

ἔπλεεν, ὥμω δὲ ταάντα, ὁσω εἰς ναυμωχίαν, παρεσκευάξε- 
ΩΝ Ν Ν ἃς ΄ὕ ε λ  :954.». ΄ ς 

τοὶ εὐϑὺς μὲν γὰρ τὼ μεγάλω ἱςφίω μυὐτξ κατέλιπεν, ὡς 
ΠΕ νσο, τ. Δ νς ν αν νυ δ δὲ έν χορῦνι 
επὶ ναυμώχίων τλεων" καὶ τοῖς. ἀρκατίοις δὲ, καὶ εἰ εὐῷο-: 

. “μνεία ἵλω, , ἌΡ ΤΗΝ δ 45 Ὁ Κ᾽, νος ψι ἔν 

8. 27. ἀκατίοις----εὔφορον 

᾿Ακάτια αἰβιπρασπίογ ἃ νε}}β τη ρΪ5. 
Μοτὰϑ πἰ ἢ} αἰ τα αἰίαϊῖε πὶ σ᾽ οα πὶ 
ἨείγοΠὶὶ : ἀκάτια" τὰ μέγαλα ἄρμενα, 
405 8Ὁ Ὦ.]. αἸΐεπα εἰξ. ΡΙ]εγαπιαὺς εἰ 
πᾶν βὶϊ ταὶ πουῖβ βοπαβ, ϑεὰ ἵπ ἴοοο 
ῬΙυϊΆγο ἀὲ 1 δροπαϊβ Ῥοοῖβ Ρᾶρ. 6. 
ἀναγκάζωμεν αὐτὺς τὸ Ἐσπικέρειον ἀκά- 
σιον ἀραμένους ποιητικὴν φεύγειν. καὶ 
παριεξιλαύνειν, τη εῖο πο παᾶνὶρὶ- 
ὉΠ αἰϊδαοά πιο} ἰ ίτατ, αὐ Μοτγὰβ ἴπ. 
τεγρτγοίδτατ, Γεὰ ποὺ ἱρίαπι νεἰ απ), ἀδ 
΄ἢῦο Χεποόρποι Ἰουίτυτ, οσεῖ ποὺ 
ψειθιι πὶ ἀρασϑαι. ΒΜ Ποῦ ΡΙαἴατ- 
ἢ ἰη ΠΕ ]Ὁ δὴ ἰὈανὶτεγ νίνοτε 11- 
οςεᾶϊ Γοαηάυπι Εριουγαπι ρᾶρ. τορά. 
εὰ, Χγὶ, Ἐρίσυτυπη, αἷΐ, αἰοῖ ρα} 18 
Τυδάστα, ὑζ (οἰδηιία58. Γὰυρίδης: ἀλλὰ 
«ὺς τὰ ἀκάτια ἱπσαραμένες φιύγειν ἀπ᾽ 
αὐτῶν. Θυδλη) [επιρηιίαπὶ ἴα ἐχ- 
Ργεῖῆς Θυϊηξδε!αηι5 χὶϊ, 2. αὶ ἔα χοτα 
οαληθπι αἰ οἰ ρ! πα πὶ πανὶ ρους νὸ- 
Ἰοοϊηπηα Ἰυθεῖ, Ιῃ πανὶρ! 8. ἱρὶ τ 
τηἰπουῖθα5, πες δε} οἷβ, νἱἀσηταγ νο- 
Ἰοοίταιετι τᾶ κί πη ΠΔ ΟΌΤΓῸ 5, υγϑο ξὶ- 
εἰ (υὐϊαῖα πδος νεῖα, ἀκάτια αἰδὶᾳ, 

[σοῖς ἀκατίοις, ῬοΊΊυΧ ἱ, 9, τ. καὶ ὁ 
μὲν μίγας καὶ γνήσιος ἱφὸς ἀκάσιορ, ὁ 

κατόσιν, ἐπίδρομος, ὁ δὲ ἰλάτηων, δό- 
λων, καλεῖται δέ σι καὶ λοίπαδος, ἰνίοις 
δὲ ἀκάσιος δοκεῖ, Ηείνγομίι5 : ἀκάτιον" 

"ὦ μέγας ἱφός, Ιάδτι δόλωνιρ" οἱ μακροὶ 
ἱφοὶ ἐν σοῖς πλοίοις, Ἰάδαι ἐσίδρομιορ" τὸ 
ἑφίον σὸ ἵν πρύμνῃ κριμάμενον ὃ καλοῦσι 

, ᾿φάρον καὶ ἔλασσον. Ῥιὸ λοίσαδορ Οοἀϊ- 
σέκ παῦσηι λοίτασος, ΕΝΊΚοΠ Ὁ, λόγια- 
σός, “ϑηϊπιλῆο5. ἐπιεηθαθας σίσαρορ. 
Θυλπὶ ἐπιοπόπείοπει σοη ΠΥπΊΆτγο νὶ- 
ὅειυγ εῆυκ: ϑμῥαγμηι, πα, ἃρ- 
ρεϊπης δοϊοπεπι, αυοά οἱξ νεϊα πὶ πηΐ- 
πος πὶ πανί, υἱ δοδιίοη ταδί, ϑ0υρ- 
Ῥάγαπι πυίεπι ἀἰξϊυπι, “αἷς ΟἸπηίυα 
Οερίτο, νεῖας {εραταίαπι αὐυοά ἢϊ, 

, Μὰ ϑίερῃ. ᾿ 
ἴῃ 1 τῖβ {ε τεροτ δε αἷς. Ψυεο ἔφορον. ὦ 

ἀϊδ᾽ απδυπιηυς, ἃ ἀοίοπς ἱἰηιοιϊοσῖβ᾽ 
ταὶ. πὰς Ἰδάοταβ Οἦξ. χῖχ. 3. 
“Οεποτα σεϊογατη ἀκάσιος, δόλων, ἀρσέ- 
μων," ἐπίδρομος, ὥραταπι, τπεπάϊ σα πη. 
Ἐχ υϊθυβ δοατίαπι γοϊατη τηαχὶ πλτ 
«ἢ εἰ ἴπ πιεάϊα πανὶ οοπείταυϊατα. Ἐ- 
Ρἱἀτοπιας Τδουηάξε ἀιιρὶ ἰτυἀϊηΐδ, Το 
δὰ ραρρίπι. Ὀοϊοη ταϊπίπτατα νϑ απὶ 
εἴ δὰ ρτογᾶπι ἀεᾶχυπι. Ατίεπιο ἀΪ- 
τε πάβο ροϊϊα5 πᾶνὶβ δα ἃ σΟγη πΊθη» 
ἄδίαπι, αυδπὶ ὉοΙογιτατίβ. ΘΙρΑΓαΠΊ, 
βεηυβ νοΐ, ἀπὰπι Ῥεάθτι Ὠδθδηβ, 
ἄυο πανὶρὶα ᾿ανατὶ (οἴει ἰπ ἡᾶνὶρ α- 
τίοης, Φαοίίεβ. νἱὶϑ νερτὶ Ἰαποαδίοις, 
αυσδᾶ οχ ερατδίϊοης εχὶ εἰ πιληῖ ποτηϊ- 
πᾶίϊαπι. Θυο ἴπ ἰοοο᾽ νἱποξηίϊς 
ϑρεο. ἀοξιτὶη. χὶϊ. σὰρ. 99. Παδεὶ 
αολαίεοη,γ ἀαΐμνις αγί ενο, βῥηανμνῆς, 
»πεπάϊοιση, Ἐδάδτι ναυὶοῖδβ Του ρίαγδο, 
αολαίξοι οἰ ἀαίμν τι ΟἹοΒὴς Δ αἰ σαὶ! 
οοηίρίοἴτατ, Ψψεγαπὶ βῥαγιῃ Τοτῖ ρια.- 
τατῃ εὔξ, πιοη ταὶς ΒΥ ΠΊ σιστάρως 
ἐσαίρεν ἀρὰ Αττίδη τα, Ιοοὰπῃ ΠΠ- 
ἀοτὶ τοροιῖε ϑομοιαο8. Τιυσδηὶ ν, 
430. δὰ νοῖθᾶ : Γυγτατηδαὰς Ρϑηάθῃ5 
Τὰ ρρᾶγα νεϊογαστη ρογιτατὰβ σΟἸἸ ρὶς 8ὰ- 
ταϑ : δὲ αἰτοῦ ϑομοὶ αἶο5: ζεία νπὶ- 
μοῦα ἐμ νοάμνη ἀεἰΐαν ἐμ εν. Ἰπις  Π ρὶς 
Θείμου ἱπ ΤὩς, 1,1... ὄ ἀεἴτα, Πἰειογα τα 
ἱπνετίατη τ» αἵ ροάσπὶ πηι Παρδαϊ, 
αυοά 1Πάοτυβ αϑῆγηγαῖ, ὕΓὰπὶ ἀοσςς 
ΡγΟΙατα5. ϑοποσδ ἰοοὰβ Ερδ. 77. 
υδὶ ἀς πανδυβ ΑἸοχαπατίηἶδ: μος ),- 
«εἰ ἐβρβάγαν ἐμσηάενεν φιοὰ ἱπ αἴίο 
μος ἠαδεη! πανε. Νέδα εῖρε τὲς 
αημς αὐωνα! σπνάμι, μα βεμηνα 
άνε «εἶδ: ἡΠπἶησ νιακίνις πανὶ πγρε- 
ἐμν, Πέάφμεν ψμοίϊθε ϑεμίμε ἱπογεδμῖν, 
πιαΐονσμε εΠ, φμάθι ἐχῥεαά!, απίθηπα 
ιδνἑαν πηδμς αδενε υἱνίμμι πὰ - 
“μα ἐπ διηὶ, μοι ἰπίνανενε Οαῤγέας 
εἰ ΣΝ Μίπενυα;, σείενσ νόΐο 
7αδενίμν ἘΠΠὉ δοη ενίαι  ῤβαγμνι Α]ε- 
καπάγί παν ἐμ ρης ἢ, Ἐχ αὐο 'ἃρ- 
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μον ανῶμα; εἴ!, ὀλίγα ἐχρῆτο" τῇ δὲ κώπῃ τὸν αλῦν 
’ 

«σοιώμενος, ἄμεινόν τε τὼ σώματω ἔχειν τοὺς ἄνδρας, καὶ 

ἄμεινον τὰς ναῦς πλεῖν ἐποίει. Πολλάκις δὲ καὶ, ὅποι! 28 

μέλλοι ἀριςοποιξία) αἱ τὸ σράτευμω, ἢ δειπνοποιξιαν αἱ» 

͵ 
΄ ἂν Ν ἊΝ "Ὰ φψν ὡς - Ἶ 

ἐπανήγωγεν: ἂν. τὸ κόρας. ἀπὸ τής, γῆς, κατά; τάυτα. ἘΆ
. 

᾿ χωρία. ἐπεὶ δὲ ἀντιςρέψνως ἂν καὶ ἀντιπρώρες κωταφή- 

᾿ 
͵ » 

3 » - ᾽ 

᾿ σας τὰς τριήρεις, ὠπὸ σημέιε ἀφίει ἀνθαμιλλάσγαι ἐς 

τὴν γῆν, μέγα δὴ νικητήριον 
“3 Ν 

͵ Ν ῇ{ 

ἥν, τὸ τῦρωτους Θ᾽ λω- 

δῶν, καὶ εἴ τε ἄγλε ἐϑέογτο, κοὴ τρώτες ἀρ
ιφήσαι' τὸς δὲ, 

΄ 

ὑξώτοις ἀφικομε 

φᾶτεῖ, Γα τα 5 ψεὶ!ς απποδ
εὶ (ΠΤ ἔα- 

ἀθπε ρρατα. Ηΐπο ϑιδταβ δ᾽] νάτατα 

1. 2. 27. ν08 ΤᾺ ΠΊΤΠῊΪ5 δηηδδλιτε ἴὰρ- 

Ῥᾶτα γεὶϊ5. Ὀϊνοηατα οὔατα [αὶ δ νἱ- 

ἀείατ ἃ ἀοΐοηε, οὐπὶ 400 Εείζι8 Ῥεῖ 

τουϊανῖς. [ἀνίβ χαχν]!. Ο. 30. ρΡοῖξ- 

᾿ς ρϑαύᾶτα ργθιοτῖαπι Πᾶν οι Ῥοϊγχεηὶ- 

ἴα τοὶ ἐδεῖ Τοοἱϊ5 νεἰα ἀδηί
εγη νἱάετγο, 

τα δ] τὶς ταριῖπι ἀο!οπίθυ5, αἱ τας 1ε- 

οὐπάυβ ρεϊεηιῖθυβ Ἑρδείατη νεπίαβ, 

οἂρεθαηι ἕαρᾶπῃ. Ιάεπι χχαχνὶ. 44. 

μοά μδὲ αἱ 4"! τοπίαημ5) “«εία σου ναλι 

γηαίοίγειε ἱποίϊηα!. εἰ ὑβπμὶ αγηιαπέηία 

οπαῥοηένις ορεγείμν ἰμξεφμεμίες πανές. 

«ἴανι ξεγπιε ἐνὶ σία ἐπὶ ἤγομίε ἐγαμί, 

φμῖδις, μὲ αμαγεῖ Ἰαμῆς φογημ, ἀοἷο- 

“δες ἐγεξιὶς αἰέωπι ῥείεγε ἱπίεπάῖ, Ὅπ.- 

ἂς ἰζοτατα ἀρρᾶτεῖ, ἃ {ἀρ ρατὶβ ἀοίοπεβ 

ἀϊνοτίος. εξ, φυΐρρε αἱ πο} πα τ18 

ταδῖ!ς εἰ σοπίτα δεῖς ψΕ 15 εὐξαπίυγ. 

Αἰτοσιόποῖα ῬοΟὶ ὺχ ἰσισείοντα γοοᾶῖν 

ποδη Είαργε: ὃ σὸν ἐσισείοντα ἀπαρ- 

τῶσι. Ὧς πιεπάϊοο ἴϊὰ Ἐεβὰϑθ : Μερμαι- 

δμρι ἀϊοὶ ῥμίαπί σείωπι, μοά ἵπ ῥγογα 

ἰαρετῇ [μδεϊπὶ ᾿είταγ ἀοϊοποπὶ δρρεὶ- 

Ἰαταπς νμέηάϊοιη. ἘἈενετΐαγιαῦ πὰ πο 

. δά ]οοα Χεπορδοηιί5, υδἱ Μοτῖ δὰ- 

"Ἢ ἀϊοτίίαῖε [α} 5 οεπίαὶ σὰ ἀκάτια ορ- 

ες φοηὶ νο}15 τλᾶϑη 15. Θαυΐη φοιυ8 Χε- 

ο ΧΟΡΏΟΩ περαΐ οταπῖπο ρμϊογαῖοπα 

ψεὶῖ5 αἴατι, [θὰ τεταϊραπάο, δἰϊ, τα} ]- 

τε5 Ἔχϑιουῆε. [τςἀφὰ6 ἀκάσια Εἴ με- 

γάλα ἱςία γον τηῖοο φοζαϊς ; αυοὰ 

ἄτρξασπε εἰἴδτι νεΓὈὰ : καὶ ἐὶ ἔφορον εἴη 

πνῦμα. Νίατα τὰης αυϊάεπι να} 15 τοῦ - 

Ἰεπάϊς πο εταῖ Ἰοουβ, ΟΌΪ Ρυβπδ Ρᾶ- 

ταδαΐατ πανα}ῖ5. 1ἅεο δἀάϊε, ΙρΡὨϊοτα- 

ἴοτὰ πεδο αἷϊο τετροτς, Ποεῖ νεπίο [6- 

δὐπάο. αὔαπι τα ἴδ γε] 1815 πια]οτῖ - 

Ῥυ5. σείεταπι οδίτος Ἐἐπιθπάδθο 10- 

γοις μεγάλη ᾧμία ἦν, τό τε ἐλωῆξϑοϑαι 

εαπὶ ἹΠάοτί, υδἱ εἢ νοῖ νεῖ ἔργα 

ροῆια : Οαίαρογαῖες ἥπέα φοα "παῇα 

ῥίωπιδεα, γμα "παγὶς αἰμᾶο ἱεη]αίμγ. 

1,μοϊων: ζω» ἔχ οβέναν ῥμεν ἐοΐε 

ἀεξεν! μρπξλωε }ίμπιδὶ απο ων τμάϊς 

ἐξυίφωε τπαίακαη. Ταιοῖ!! Ισσατα θουΐα 

πὰ ἐπιεπάανϊι: Ημης εαἰαῤίναίεηα ῥΜΕΥ͂ 

ἐοίεν ἀεξεναὶ μηρί, ρίμπιδὶ ραμκείμης 

γοάμε, ᾿ππῖφμε πιαίακαπι. Ἐκ Ἐεδὶ δὺ- 

, διοτιίᾶς ἰπ νεῖθο γοάμς ἱ. δ. ται, σοΠ
- 

Βιγηδὶ δἰτεγᾶτι Ῥᾶτίε τα επιεη δι! ο
η δ. 

᾿ραϊαρίταῖς ἤλνετε νἱάδίαγ Ηετοάό- 

τὰϑ ἱπ Ευτεγρε, 4] κα ωπειρ
ατηριὰν πο- 

τηῖπαι ἱπᾶσυγηθητατῃ πὰατατύτη. ϑεὰ 

Ψιποοπίαβ εχ ᾿θάοτο παθοῖ σαίαζοτα- 

{ε5, φαοά, ΕΧ ΒΎΘ66Ὸ καταφωρατὴς ἀὰ- 

ὅχατα, ἰοοῦπι ἕαυτα ταετὶ ἕοττε ροίε- 

ἄἔι---Ὁε ἤρᾶτο Ἰοουβ ε ΑΠἸ
ΒΟΡΏΔΏΙΒ 

τὴ Ἀδηΐβ νεστία 1030. ἱπτεγργοίδηάυβ, 

αὐἱ πες: ἀλλὰ συφέιλας ἄκροισι χρώ-, 

μένος τοῖς ἱφίοισιν, εἶτα μᾶλλον ζω 

καὶ φυλάξεις, ἡνίκ᾽ ἂν τὸ πνεῦμα λεῖον 

καὶ καϑιφηκὸς λάθῃς. Ἐκ “44εη- 

ἀϊς. 
ξ. 28. ἐπανήγαγεν ἂν σὸ κίρας.. ΥἹ- 

ἄσπι Ἰοοὶ υἱάϊε εἴ δυλθῃάατε ὀοηδίυβ 

εἰ Μοταβ ἰτᾶ, αἱ ἀνὰ μέ Ἰερετεῖ οἵ 

ἀδτατα ἄν ροῖξ ἀντισρέψας ἀεϊοτεῖ, 

Ἑφυϊάεπι ρεϊπιατα Ἰ66Ὸ ἰσανῆγεν, ἀ6- 

τ ἴηάε ἐσὶ κίρως υΐ κατὰ κέρας» αἱ (επ- 

[5 ἢ πο τ Α ἴτοτα ἴπ αἴταπι Ῥίον θὩὶ 

υδεῖ πᾶνεβ ἢ 145, ἀπάτῃ ΡΟ αἰϊε- 

σάτα; ἀοῖπαα ἴῃ αἰτο οοπνετῖίαβ σοπίτα 

Ἰοοῦπα, αὐϊ ρταπάϊατα ἔαπιοτε ἀεθεης 

ταπτεε5, οοπῆβετο, υπὰς ἤρπο ἀαῖο 

οταπες οοπτεπάἀξοδηξ πιὰ] 
δὰ Ἰοουπε . 

ΟἸαπὶ εἴ ργδηάϊυμη. πη πιαγρῖπο [- 

οποὶ. εἴ ἀπανήγαγιν---ἰσιστρέψ α
ς» 

Ῥοβτεσπτασηι ῬγΟΌΟ. 
ἐς σὴν γῆν. Δ. Ὺ, (δῇ. ἀν» 

ὙΥ4 

᾿ 

σε τβεῆνι ΟΣ πουναθμ 

(φννι ψν 



ἅ! 
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ὑσᾶσι τἄτοις, καὶ ὅτι ἀνάγεοϑεαι ἅμα ἔδει, ἐπεὶ σημήνειεν" 

συνέδωινε γὰρ τος μὲν πρώτοις ἀφικνεμένοις καϑ᾽ ἡσυ-. 
χίαν ἅπαντα ποιέϊν, τοῖς δὲ τελευτόζίοις διὼ σπεδῆς. 

᾿ “θφυλακὰς γεμὴν, εἰ τύχοι ἐν τῇ πολεμίᾳ ἀριφοποιόμενος, 

᾿ τὰς μὸν ἐν τῇ γῆ, ̓ὥσσρερ τὡροδήκο; καϑίφη, ἐν δὲ ταῖς 

ναυσὶν ᾿αἰρόμενδε αὖ τοὺς ἱςὸς, ἀπὸ τὔτων ἐσκόπει. τὸ 

πολὺ οὖν ἐπὶ πλέον οὗτοι καϑεώρων, ἢ ἢ οἱ ἐκ τῷ ὁμαλᾷ 

ἀφ᾽ ὑψηλοτέρα καϑορῶντες. ἃ ὅπξ δὲ δειπνοποιοῖτο "αὶ ᾿ κωϑ'- 

εὖδοι, ἐν μὲν τῷ φσρατοπέδῳ τοῦρ νύκτωρ οὐκ ἔκαε, τορὸ δὲ 

; τῷ φρατεύματος φῶς ἐποίει, ἵνα μηδεὶς λάϑῃ τροσιῶν. 

πολλάκις δὲ, εἰ εὐδία, εἴη, εὐθὺς δειπνήσας ἀνήγετο" κοὴ 

Ἄφετ ὦ “δ᾽ τὶ μὲν αὖρα φέροι, ϑέοντες ϑέοντες ἅ ἅμα ἀνεπαύοντο; εἰ δὲ ἐλαώ- 
Ἔν δὲ τοὺς 

μεϑ' ἡ ἡμέρων πλοὶς ἀπὸ σημείων τοτὲ μὲν ἐπὶ κέρως ἤγε, γι ῦ 

τοτὲ δὲ ἐπὶ φάλαγίος" ὥςε ὥμω μὲν ἔπλεον, ἅμα δὲ 
πάντα, ὅσω εἰς ναυμωχίαν, καὶ ἡσκηκότες καὶ ἐπιςάμε- 

νοι, εἰς τὴν ὑπὸ τῶν πολεμίων, ὡς ᾧοντο, κατεχομένην 

ϑάλασσαν ᾿ἀξβιίνατο. καὶ τὼ μὴ πολλὰ ἐν τῇ πολεμίᾳ 
"" ἠρίσων, καὶ "ὁ ἐδείπνεν" διὼ δὲ τὸ Τναηχκαῖα μόνον ας 
σειν, καὶ τὰς βοιϑέίας ἔφ νεν ἀνωγόμενορ:, καὶ ταχὺ 

ἣν “ ΡΣ δ χ ἐπέραινε. Περὶ δὲ. τὸν Μνασίππε ϑάνατον ἐ ἐτύγχανεν ὧν 

τῆς Λακωνικῆς περὶ τὰς Σφαγέας. εἰ εἰς τὴν Ἤλάαν δὲ 

390 νεὶν δέοι, κατὰ μέρος τὸς ναύτας ἀνέπαωεν. 

8. 31, Σφαγίας. [τὰ (οὐρῇ τὸ 
νυϊραῖο Σφαγέας. Ῥ]υγΑΙΐ πα πΊοτο ὁ ἂν 
ττο8. αὐἰάοπι ϑρμαρὶας δηϊς Ρυϊαμα. 
οουητηδιηοτας Ρ᾽ ηἶ 5 ἱν. 1.2. φδὶ, τον 

σημήνιαν. Τιὰ Τιδοποῖ, (οήρῦξ ῥτὸ 
νυϊκαῖο σημήνειαν, Ῥτοῦαηις 81, εἰ 
ὝΥ. ) 

ᾧ. 20. νύκτωρ οὐκ ἔκᾳι. ἘἈπιοπεπι. 
Ῥυΐας τοστίν Ἔχρ οᾶϊ ἀυξῖογ ἰη Αηᾶὰ- 
θῇ νὶϊ, 2, 18. 

68. 30. ὑσὶ τῶν σολεμίων, Ῥηροῇ- 
εἰοπεπι ὑσὸ ρηγηας ἰηίεγοίε διερθα- 
8, 

διὰ ἢ τῇ, Μαῖὶο ]υπς, εἰ ΟπΠαὶ, 
᾿οταπιοδε },, 

ἔφϑανιν, ἴπΑ, 1. σῇ, Βε, ἔφϑα»- 
σιν, Νιδείυγ ος νεῖῦο ἤρηϊβολτς 
ν ἢ ἴδ παχ! Πα ἃ ίοηγ ο Τὰ πιὰ 
Μοωδῆρρο, 

Μεβεπία ἰρίταν. ρυριοηία (αης ἐπ. συ 
ἰηΐα!ς, ποῦ Ταςοηίοθο : ηἰἢ Χεηο- 
Ρθοη ἱρίς ἂς Εἰοτατίιιθ, ἰη ποηλίης 
ἃογγανὴε, Βρθαδιοτία τιν να Ὸ δεῖ πι 
πουλίπαθαπι Πηκυϊατὶ πογήοῖο ς ἴα 
“ἰᾶται Ῥήαιο ἴῃ Μεηόχομο Ρ. 291. οα, 
λυοροπί, νικήσαντες αὐτὼρ ναυμαχίᾳ 
οἱ ἡμίφσεροι καὶ λοιζόντις αὐσὼν τὸς ἡγι»- 
μίἔόνας Λακεδαιμονίως ἐν τῇ Σφαγίᾳ. 

[Σφαγίας. Ορετῶ ἀθοτγαγμηΐ ἐ ἀᾶτα 
ἀορεῦληΐ Σφαγίαε, Ἐκ Δάἀδειάϊ.] 
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ἀφικόμενος, κοὶ πσπαρωπλεύσας τὸ τῷ ᾿Αλφειδ᾽ φόμω, ὑπὸ 
τὸν Ἰχϑὺν καλόμενον ὡρμίσατο. τῇ δὲ ὑφεραίῳ ἐντεῦθεν. 

5, ἃ π .»..κ »" ͵7 -ὔ Ν Ψν» ᾿Ἶ 

ἀνήγετο ἐπὶ τῆς Κεφαλληνίας, ὅτω καὶ τετώγμενος Κρ 
“Ἢ ς ᾽ “ ε Ν 

τὸν πλᾶν ποιώμενος, ὡς, εἰ δέοι, ττάντα ὅσα χρὴ τσαρε- 

σκευωσιμένος ναυμωχρίη. "ἡ γὰρ τὼ περὶ τ Μνασίππε, 
ὁ Ἁ Ε] Ν » ͵)͵ « ΄ λ Ν ᾽ ͵ 

αὐὑτόπηου μὲν ἀδενὸς ἠκηκόει, ὑπώπηευε δὲ, μὴ ἀπάτης 

ἕνεκεν λέγοιτο, καὶ ἐφυλώῆετο" ἐπεὶ μέντοι ἀφίκετο εἰς 
τὴν Κεφαλληνίαν, ἐνταῦϑω δὴ σαφῶς ἐπύϑετο, καὶ ἀνές- 

πῶνε τὸ φράτευμω. 
Οἴἶδὼ μὲν οὖν, ὅτι ταῦτω “πάντα, ὅταν οἴωνται ναυμώ-- 32 

χήσειν ἄνθρωποι, καὶ ἀσρεεῖται καὶ μελετᾶται" ἀλλὰ 

τῶτο ἐπωινῶ, ὅτι, ἐπεὶ ἀφικέοϑαι ταχὺ ἔδει, ἔγϑα τοῖς 

πολεμίοις νωυμωχήσειν ᾧετο, εὕρετο, ὅπως μήτε διὰ τὸν 

σλξν. ἀνεπιφήμονας εἶναι τῶν εἰς ναυμωχίων, μήτε, διὼ τὸ 

ταῦτω μελετῶν βριαδύτερόν 1 τι ἀφικέσϑαι.. . 
Καταφρεψώμενος δὲ τὰς ἐν τῇ Κεφαλληνίᾳ, πόλεις; 33 

ἔπλευσεν εἰς Κέρκυραν. ἐκέί δὲ ττρῶτον μὲν ἀκόσας, ὅτι 
προσπλέοιεν δέκω τριήρεις τσαρὰ Διονυσίου, βοηϑήσεσαι 

τὸς Λακεδοιμονίοις, αὐτὸς ἐλϑὼν, καὶ σκεψάμενος, τῆς 

χώρας ὅϑεν τός τε προσπλέοντας δυνατὸν ἦν ὁρᾷν, καὶ τοὺς 
σ Ε Ν 7 Ἢ “ “, 3 “ σηβδίνοτας τ. τὴν χόλον καταφανεῖς . “εἶναι, ἐνταῦϑα 

“ον 

κατέςησε τοὺς σκοπές. Κώκεινοις μὲν συνέθετο, τῦροσ- 834 

παραπλεύσας τό. ΨΌΪΡΟ ἰη(εγίετιαΣ ἀοίποερβ 8. 33. δἰίογατῃ ἃ ογϊῆξ 
ἀξ, αυαοά αὐ Γυὐρέξεαπι ποίανῖς [πὶ (δῆ. 
Οἰϊιη Γμβοηο], εἰ ϑιερθδη. ἴρίταγ ἀ6- 8.32. «ὕρισο, ὅπως. ἴῃ Ἐάά. Α. 1. 
Ἰενὶν, τ αν Μοτο. Ῥτγοπιοηϊουῖ-ὀ Βιγ]. Οδῇδ!. οἱξ εὕρατο. Οδείεγαπι, πε 
ὍὌπι ΙΟΒΈμγ5. αἱιγὰ ΑἹΡΒεὶ οϊ- ὅπως ἱπβηϊτο Ἰαπραζαγ ἰεπιροτί, 8ιε- 

εῇ. ΡΒΔΠῸ5 ἐπιεπάαζ : ὅπως----ἀνεπιςτήμε- 
γὲς εἶνα,---ἀφίκεσθαι δοκοῖεν. Τιρηΐοτς τὴ Ππαῆτας οἵ ἐπιοηἀατίοηεπι 

Ὁ τηξάϊοϊηδ νεῖ πη, ἢ ̓ ποῆξ, ᾳπατὶ ρος Παογά, ἢν 25. καὶ περόπλεον 
γχϑὺν καλύμενον σὴν ἄκρων ἰς τὸν 

τοι τῇ ἢ Φρᾷ λιμένα. Ὑὶάε5 εἰρὸ παρα- 
σπλᾶιν οἱ περιπλεῖν ἴῃ πος τίποτ ἰο- 
Φαπὶ Ὠδθετο. Ἐκ ΑΔαεπαϊς.} 

παρισκευωσμένος. ἴῃ Δα, Α.}, σα. 
παρασχευασμένος. 

εἰς τὴν. Κεφαλληνίαν. ΠΟ. Ἰοσο εἰ 

Ῥαυϊαθαὶ Μοτα8, ροῆϊτο ὡς ρΡῖῸ ὅπως; 
(εἀ ἄδην αθετε ἰοουπιὶ εχ (Ὁ οομουη- 
οο νἱϊ, πειρᾶσϑα, ὅπως ὡς βέλτιςα τὰ 
προσήκοντα ἑκάτερον ἡμῶν διωπράτσϑαι 
ὉὉὶ Ζευηὶαβ ἄλο ἐχοτρία Ῥοίαϊς εχ. 
Βιοάοτο ϑ8ίσαϊο. 
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πλεόντων τὲ καὶ ὁρμέντων, ὡς δέοι σημαίνειν" αὐτὸς δὲ 

τῶν τριηρώρχων «προσέταξεν εἴκοσιν, οὺς δεήσει, ἐπεὶ κηρύ- 

ξειεν, ὠκολεθεν" εἰ δέ τις μὴ ἀκολεϑήσοι, τροῦπε, μὴ 

μέμφεοϑαι τὴν. δίκην. ἐπὲὶ δὶ ἐσημάνϑη προσπλεῦσαι, 

καὶ ἐκηρύχϑη, ἀξία ἐγένετο ϑέας ἡ σπουδή" ἐδεὶς γὰρ, 
ὅςξις οὐ δρόμῳ τῶν μελλόντων πλᾶν εἰσέξη εἰς τὼς ναῦς. 

35 Πλεύσας δὲ, ἔνϑω ἦσαν αἱ πολέμιαι τριήρεις, καταλωμ- 

δάνει ἀπὸ μὲν τῶν ἄλλων τριήρεων εἰς τὴν γὴν τὸς ἄνδρας 

ἐκξεξηκότας" Μελάνιππος μέντοι ὁ ἱῬόδιος τοῖς τε ἄλλοις 
συνεξάλευε, μὴ μένειν ἐνταῦϑω, τὸ αὐτὸς, ταληρωσώμενος 
τὴν γαῦν, ἐξέπλει. ἐκεῖνος μὲν οὖν, κρώπερ ἀπαντῶν ταῖς 
Ἰφικράτους ναυσὶν, ὅμως ἀπέφυγεν" αἱ δὲ ἀπὸ Συρωκε- 

βόσῶν νῆες ἅπασαι ἑώλωσαν αὑτοῖς ἀνδράσιν. Ὁ μέντοι 
Ἰφικράτης τὰς μὲν τριήρεις ἀκρωτηριωσώμενος, ἕλκων 

κατηγάγετο εἰς τὸν Κερκυραίων λιμένω, Ἥῶν δὲ ἀνδρῶν 

συνέξη ἑκάσῳ τακτὸν ἀργύριον ἀποτίσαι, αλὴν ᾿Ανίσπου 

τῷ ἄρχονϊος. τὅτον δι ἐφύλαξεν, ὡς ἢ πραξόμενος πάμ- 

πολλὰ χρήματω, ἢ ὡς ττωλήσων. κοώκεινος μὲν ὑπὸ λύ- 
πῆς ϑανάτῳ αὐϑαικφρέτῳ ἀποϑνήσκει" τὸς δὲ ἄλλος ὁ 

᾿Ιφικράτης ἀφῆκε, Κερκυραίες ἐγγυητὰς δεξάμενος τῶν 

47 χρημάτων. Καὶ τὸς μὲν ναύτας γεωργϑνίας τοὺς Κερκυ- 

, εἰἰδτα Ῥπνδω Βιγαίαρ, ἢ, 9. 55. 
ποτοίηδς Οτἰηίρρυσα, δι πλ]ς ποπιοπ 
εἰ Κυανίσατου ϑυτϑοῦπὶ ἀραὰ Ριαιατ- 
οὗασι πὶ Ῥαγα}}6}18 Ὁ. 233. δὰ, Ἐοἰῆκος 
ἴοτίς ἰάφπι, οάοτγβ ἐγ ϊτ, πᾶνος 
οὔϊηθθ. πονοπὶ ϑ᾽σαϊα5. οαρίαβ, οαρτὶ- 
νῸ5 νοπαϊῖοβ, οχ οοτυπι ἀπ πεταδιοης 

8.44. ὁρμάνηων. Μαῖς σα. ἡρμεώνἼων, 
[Ὁοττ, ἔν, δεήσοι, Ε΄, 4. "οἰ ῳ,.} 
μίμφισναι, [τὲ (οὐρῇ οὐπὶ 1, φοποῖ. 

εἰ ϑιορ, Ψυϊρο μίμψεσθαι:. 
ἰσημάνϑη σφροσαλιῦσαι. ἴῃ (οἷα οὐΐ- 

τους Βιγ], οὐ Ομ]. εἴς ἐσημάνϑησαν; 
εἰάσπι συπὶ Λ. 1, Βεγ], παῦεῖ προσ- 
πλίυσαι τ ἀίαυσ ἴτα. φἀϊάογαπι 51, 1,, 
εἰ ΝΥ εἰς. Θυᾶπὶ (δαί πιαν Ἰοξιίοινο τ, 
εὐπὶ τοῆ ταῖς Βεγοάμυ, Ῥοϊνώθηυβ ἰἰϊ, 
.55. «φοτάξας πυρσὸν ἀνάενι» φίλιον. 
7: σκοασὺς Χοπορπουεῖς. ἀρροῖ]ας 
συρσαρὺς, αἱ ταδὶ πὶ ἰοζοτο συρσωρὸς 
υἱ φρυκτωρός, 

4. 16, ᾿Ανίτσν, ἴῃ πιαυρίηο 1,, 51, 
ἽΝ, εἱἱ Κύήσυ, ιοάοτγιν χν, 47. ἀσσοῦ 
Γυδἤάϊοτυ πη, αὶ ΠὨίοηγῆο τ ΠΌγαπι, 
ποπηίηδι ΟἸΠΙάεπὶ εἰ Οὐπίρρυσι, [τ 

Ρὰ5 ααδτι ὅο, ταϊςοητῆ ὁ , ἴαιιο 
τὰ τ  Πεῖθ9 (ρεπάϊα ἱ . 
Χεπορῆοη αυϊάραι ἀι ταηϊατι 
Τὶ αν δὲ ττγοπηςϑ ἀυπηοτας, [δὰ ἀηδοι 
Μεϊαπίρρυ5. Ἀποάϊωαβ ἔαρα Γαδιταχίι, 
εὐ ἰάοτη Χεπορθοη σαριϊνοθ νεπάϊτος 
πσραῖ; ϊοάογαβ υὐ15 οὐξ νοῦ λαφυ- 
φῥοπωλήσαντις δὼς ἁλόντας, ηὐοά οχ 
πατταιοης ΧΟΠΟΡ σπιεὶς νἱάσταν δαν 
ἰητεγργοιαπάστι, ῬοΙγδοηυβ 1, ο, ἂπ- 
ἀσοίπι πᾶνοβ δἰ ουΐας ἐπατια, 
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ραΐοις τὸ πλεῖσον διέτρεφε, τὸς δὲ πελταφὰς »κ τὰς ἀπὸ 

τῶν νεῶν ὁπλίτας ἔχων διέξωινεν εἰς τὴν ᾿Ακαρνανίαν" καὶ 

ἐκεῖ ταῖς μὲν φιλίαις πόλεσιν ἐπεκέρει, εἴ τις τῷ δέοιτο, 

Θυριεῦσι ἢ, μάλα ἡ ἀνδρώσιν ἀλκίμοις, τ χρνίον καρτε- 
ρὸν ἔχεσιν, ἐπολέμει. Καὶ τὸ ἀπὸ Κερκύρως ναυτὶ κὸν 38 

προσλαβὼν, ογεδὸν τσερὶ ἐννενήκοντω ναῦς, τρῶτον μυὲν ἐς 

Κεφαλληνίαν πλεύσας χρήματα ἐπράξατο, τὼ μὲν σαβ 

᾿ἑκόγτων, τὰ δὲ παρ᾽ ὠκόντων᾽ ἔπειτω δὲ πιαρεσκευάζξετο τήν 

τε τῶν Λακεδαιμονίων χώραν κακῶς ποιξίν, νὴ τῶν ἄϑγλων 

τῶν κατὶ ἐκῶνω πόλεων πολεμίων σῶν τὰς μὲν ἐϑελξ- 

σας τροσλωμθάνειν, τοῖς δὲ μὴ πειϑομένοις πολεμέίν.. 

Ἐγὼ μὲν δὴ ταύτην τὴν φρατηγίαν τῶν Ἰφικράτες ὄχ 39 

ἥκιςα ἐπωινῶ, ἔπειτω καὶ τὸ τροσελέαϑ αι κελεῦσαι ἑαυ- 

τῷ Καλλίφρατόν τε, τὸν δημηγόρον, οὗ μάλω ἐπιτήδειον 

ξ. 3γ. Θυριεῦσι. Ψυϊραίατη Θυρεῦσε 
οτηεηθανὶς Ετ. Ῥοτίυϑ εἰ Τξοποῖᾶν. 
οχ ϑίορμαπο Βγζ. Ουπὶ Ολθβδμάογ 
᾿Αοδτπδηΐθαβ ρεγίαδἢηδει, αὐ εχ οἂ- 
ΔΕ }Π15 Γαἷ8 ἴθ αὐῦε8 οοηνεηϊγοηΐϊ, ἴα τα 
ΤὨγτεη ε5. σατα δ} 118 σοπεθ]θγαης ἴδ 
ἰπ αὐϑετὰ Αρηπίαπι, τεῆς Ὠϊοάοτο 
χῖχ. 67. δὶ ἀπίς Οτοπονίαπι Δερίδιςς 

Ἰεροθαίαν ρτὸ Θυριεῖς. ἢ 
8.38. χρήματα ἐπράξατο. Ηΐ5 αἷε- 

Ὅαϊ ὀχοτοίταπι. Ηΐηο ρτανίτεν ἔογεθαῖ 
ΤρὨϊοτγαῖοβ ράοοπι ἀεϊηάς ἐὰπὶ [λρε- 
ἀφυηοηὶ 5 Ταξϊατα, οσυτὰ Αἰμεηϊθηί85 

Οὐλπ 68 5 Ερ᾿ἀαυτὶ τ 685 ̓θΘγα5 γος 

Τπαυογα σοροτοπίατ, Αὐποιεῖοβ ἈΠο- 

τοῖο. ἢ. το. ᾿Ιφίχράσης σπεισωμένων 
᾿Αϑηναίων πρὸς ᾿Ἐπίδαυρον καὶ τὴν παρα- 

λίαν ἠγανάκτει φάσκων αὐτὸς ποῦ πολέ- 
μου τὰ ἐφόδια παρῃρῆσϑαι. ; 
- κῶπ᾽ ἐκεῖνα. » ἃ Ροτίι5 δἀἀεηάθιτα 
ζαϊρ᾽ σα θαῖαγ μέρη δὰϊ χωρία. ϑεὰ ἴτὰ 

Δοφυυζας γάτα εἰ Χεποόρπο ἰυρτὰ ν. 
4.64. . 

᾿ς σοῖς πειθομένοις. ϑΙΈΡὨΘΠ08 τηΔΥ5]- 
Ὧΐ δὐἀζετιρίεται : εχροδιαπάστα νἱάο- 
Ῥαΐωυγ. ταῖς τοειϑομέναις ἴο. πόλεσι. 

Θυοὰ ξαιῖπι τεοερὶς ε}8. Αὐ νέτο 
Βιορῃϑηυβ δἀπιοποτα νοϊυὶς Ἰθξϊοτεπα 
ἂς τηυϊαῖο ἔοχα ἢ Χεπορῆοη επὶπὶ 

ποϊαὶς πόλεις, Τεὦ υὐδίιτα ἰῃοοδ3, 
'“σολίτας, ἰητεϊ οὶ. 118. ἴξρε Τοχυτα» 

ἢνε βϑηυ5 ππαιαῖ, 

8.39. Καλλίφρασον. Ηϊο Ιάετα ουπῇ 
Τἰπιοίπεο εἰ ΟΠπαῦτία πίε ἱτηρεσῖς 
τὰ φεθετγαι, δυξῖοτε Πιοάοτο χν. 29. 

Θυᾶῖς Ργαάεηϊει. ἔδοὶς Τρ Ὠϊογαῖεβ» 

. υοὰ Ἰοοίατα ΠῚ δάἀ(οιίρετεῖ οπη, 40 

Τιπιοϊπευπι δοουίανεταῖ, ροβαυᾶπε 
18 Το]5 ἱπηροη σα σερεταῖ. 

οὖ μάλα. Καρρεπ ποι ἴᾶπι ἱπίσυς 

τ8η5 Γεηθε Χοπορθῃοηίετω ἀς (Ὁ α]- 
ἰᾶταῖο, ἀεϊεῦαι πεφξατίοπότα. Εξο ἀὰ- 

Ὀἰας ἤϑεσεο. ὙΠεοροτῃρὶ ἐδ οο ὑπ άϊ- 

εἴασα δαῦες Αἰἤεη. ἵν. Ρ. 166. Καλ- 

λίφρατος ὁ Καλλικράτυς ὃς καὶ 
αὐτὸς πρὸς μὲν σὰς ἡδονὰς ἦν ἀκρατὴς» 

τῶν δὲ πολιτικῶν πραγμάτων ἦν ἐπι- 

μελής. ἢ 
[Καλλέφρασον, οὐ μάλα ἐσισήδειον ὃν- 

σα. Ἐχρίὶϊο. ἑοτίαη, φωῖ ποι αὐποάμηε 
αἰπίσμς εἰ ἐγαΐ ἢ ἢ ταοᾶο αὐσῷ ἴῃ μᾶς 

[επτοητῖα πα βῖιτι ἔεταβ, Ετιατῆ Χ.. 
ἰηϊχαΐα5. Τεπῆθβει ἀφ ΟΑΙΝῖγᾶῖο,, τος 

ἢς αᾳυϊάοτα Ἰοηὰὶ ρΡοταϊεδε, αὐ θὰτα 

ἀλοῖς Τξοποὶ. Θυΐ, φαξοίο, ἰὰ ἰακάε 

νιακώπα ἀϊξηυτα ες, ἢ ααὶς Βομλΐπεπι 

παροήταπι τοὶ βογεηάδε Το τα ἴππ- 

{πὴ 1 ἸαυάδὈ}}6 εὐ, ἢ αυἱβ τεὶ- 

Ῥυδιίοος Ῥεναῖαπι ᾿πι πη οἰτῖδτη τοῦς 
[ετῖι. Ε΄. 4. Ποϊβιεἢ 

[Νετῦα οὐ μώλα ἐσιτήδειον ὄντα εἴς 

εχ ἠαάϊοῖο ᾿ρῆυβ ΧοπορΠΟΌτΙΒ ἰπτεῖ- 

Ἰρεπάα ἀς (δ Ἰἄτατο, πο ταῖς 34ο- 

ὯξΟ αὐ τος Ὀ61ο φετεηδαβ δὰϊ ΟΠ Π]1ὸ 
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ὄντα, κοὴ Χαδρίαν, μάλα φρατηγὸν νομιζόμενον. εἶτε 
γὰρ, Φρονίμες αὐτὸς ἡγέμενος εἶναι, συμξέλες λαθεῖν 
ἐξέλετο, σῶφρόν μοι δοκεῖ διωπράξαοϑ αι" εἶτε ἀδιπά- 
λές νομίζων, ὅτω ϑρασέως---- μήτε καταῤῥωθυμῶν μήτε 

αναπάδβ, (δεῖ ραῖο ἴδαυδητα οἰἰατα 
ἀοτηοηῆτατε, ᾿ὉΪ ΟΠδὈτίατα πομιϊηδῖ, 
δαἀάϊεῖς νεγοῖὶβ μάλα φρατηγικὸν νομίζο- 
μεν. Θυϊάϑ χαρὰ ἀξ υἱτοαὰς Τα] 1 ἢ- 
δῖε: εἴτε φρονίμους αὐτὼ; ἡγόμενος εἶναι 

σε ἀντιπάλους νομίζων, Οταίοτὶ 5 
(αἰ Πγατὶ Ἰαυἀϊθιι5 ἰτα αἰ ΠῚ} ἀειγαῃϊ- 
ἕαγ, ἘΕππάετῃ ὙΠεοροπηρυϑ δρυὰ Α- 
ἐπεπδουπη ἵν, Ὁ. 166. πρὸς τὰς ἡδονὰς 

ἢ, σῶν δὲ πολιτικῶν πραγμάτων 
ἐσιμελῇ αἀἰϊχὶῖτ, ΔΑ νοϊυρίαᾶῖοβ ρτοπῖο- 
τε πὶ οἰίατπι ἕαϊἙ πονῖπιυβ ΓΡὨϊοτα- 
τότ. Αἀάδτῃ παης, [αΐρί οἸοη ἐπὶ πϊ- 
δὶ φυϊάεπι δἀπηιοάϊτι ργο δ Ὀ  επὶ οῇδ, 
δτηϊοϊτἰα πὶ Ἔχ ηὰς ᾿ηίογ Τρῃϊοτγαΐοθτη εἰ 
(ΑἸ Πβταΐα πὶ τᾶ πὶ αγέϊα πὶ σοδ αἱ Π εἴ 
ἱπεϊπηδ τη, 4υ8π| ἀτγραϊς εἰϊαπη, αυοά 
πᾶτταὶ Χέμορβου Ἰηΐγα οᾶρ. 3. Γδξξ, 3. 
αὐ ΤΡ Ϊοταῖςη, οὰπῃ 116 (ρο Γιεὰδετὶ- 
οὔτῃ Ρυρπᾶπι [ἀξία τπι ραϊο) Οοῖγος, 
ΤὨτγασυπι τορῖβ, ΕἸ ἰδ πὶ πὶ τηδτη γοηἷο 
ἀυσετεῖ οἱ ἔοσισπάγατα Ταάγατη Γεάο πὴ 
ἐπ ΤὨτγδοίϊατι ΑἰΠμεπὶβ (γα πβίογγεϊ, Οα]- 
ἐπέτατας ἐδαυοτγείασ. Ναρτίαβ μᾶ5 ἴ- 
ῬΒϊογαζίϑ. πῃ σοπιοεάϊα Ῥτοιοῆϊδο ἀο- 
Τοτρίεγας εἰ τἱίεσαι Απαχαηάτἀδς, οὰ- 
705 ἐταραγχεηία ἄπο ἐεγνανὶς ΑἸ πεηδοὰβ 
ἱν, Ρ. 131, χἰϊ, ᾿. 553. εἴ ΧΥ, Ρ. ὅδο. 

ΣῚη φροϊδοτίοτς (δ! ταῖαβ. ἂπᾶ οὐπὶ 
Μεΐαπορο ποπιϊπδίωυγ : 5 νοῖο Μεῖΐᾶ- 
πορὺςφ ἰάοπι οὔ νυἱάειαγ οὐπὶ ἰΠ|0, 
αύεπι ποπηΐπανίς Χεηορποη ἰηΐτᾶ ο. 
3. (ἐδ χ. ϑεά εχ ποὺ αυἱϊάοπι Αηᾶ- 
παηάτιίϊ ἴοσο ποὸη (Ἀτἰ8 σοηαϊς, ἃπ 
ἀδ σοηνίνίο πυρτία!!, ἰὰ Τ᾽ Ὠτασία ἃ - 
δίτο, ἔσγσπο τ: ΟΠ ΠΠτατὶ ἐκίταγ τις ἢ - 
εἰο ἂἃά “Πτγαοίδαι γοίογγὶ τατο ποὴ ροί- 
εἴ, ϑ8εά Βαθεπιιβ τεπὶ πιοηΐα Βον]α- 
οἷα Ρ. ὅδ, “εἰ Ζεηοῦϊ! ἴῃ ρῥτγονογοίο 
Θάσος ἀγαϑῶν, ἀεπίαυς Ηἰηιοηϊΐ Οταῖ, 
νί, δπς 600. ἀαίαπι ΤὭγαοί αὐϑοπὶ 
ΕῚ ἱἄγαίο, Αρδίάηθθο, Οα!  οτατὶα 
δ|᾽ο, σοηάίτατη, ἀείπάς ἃ ῬΕΪΠρρο 
ΛαιγπίαΣ ΑἸ ο οοἱοηΐα ἀδῖαται (δ 
εἴ ποσιση ΡῃΪ ρροῦ δοσερι δ, Θυοά 
{πόζα πι ἀσπλοσι οὐδε ἀεθυίς μοὶ ποθ ὶ- 
Ἰεῖσι {πΠππιὶ Γὰρεγ Οὐόρμο ἔπ οδι- 
τ ἃ ΟΠ γα ροτγογαία τη, οὐῶ 
Πεπιοποπεπι υάίοηιεπι ἰῃ πάπλΐγα- 
τἰοποπι γαρυΐτ, τοῖς Απυπιΐδηο χχχ. 
ὅ, 4. Ὧε νοϊυπιανίο Τρ ἰογαιί ἴῃ 
ὙΠ ποία ὀχ! !ο οχῇῆδι τε(πιοηίυπι 

ὙΠεορουιρὶ ἀρὰ Αἰῆεπ. χὶϊ. Ρ. 532. 
ὉΝῚ ἤπ)} πηοποὲ ΠΘοροσηριβ, εἸυἴ- 
ἄξει το ροτὶβ οοἰδοιτί πιο Αἰμεηὶ- 
εηπαπὶ ἀθοαβ τηδ] αἱ ἔξ υἱΐαπὶ οχίγα 
Ρδεγίατη βηῖγο. [Ἃτηὰς. ΟΟΠοπεπὶ ἴῃ 
ἰηίαϊα συρτο, ΤΊ τοι ποὰπῃ. ἴῃ [μείδο, 
Ομαδτγεΐετη ἴῃ δίρεο, Οπατίαπι ἴῃ 2Ε- 
δυρίο νἰχὶ δ, "ρῃϊογαίοτα ἴῃ ΤὨτγδοία. 
ὅατὰ απϑίεα ΑἸοϊδίδάθς ἴῃ ΤὭὨγδοϊα [δ- 
ἄετῃ ΠῚ ραγανεγαῖ, υἱὐ ἴαρτα ἴῃ Χοπο- 
Ῥῃοηίς νἱάϊτηυβ. Εἰ. ἀρυὰ Χεπο- 
ῬΠοπίομῃ ἔχρ. Ογτὶ υἱῖ. 3. ἵν το. Ηε- 
τοὶ άςς, ϑουι 5, ΤὨτδοῖὶξβα τοβ]5, ἴα- 
τα ΠἸατῖϑ. ΧἜπορμοπεὶ ργοτηϊεῖε : καὶ 
ἐν σῇδε σῇ χώρᾳ ἴσως ἀξιώσεις καὶ τό χη 
λαμβάνειν, ὥσπερ καὶ ἄλλοι τῶν ὑμετέ- 
ρων ἔλαθον καὶ χώραν. Τρίδ ϑουτπο5 
᾿διάθπι ο. 2. ἢ, 31. Αἰπεηϊεηῆαπι σον 
δαδιίοπεηι οἵ ἀτηϊοἰ ἴδηι ἰδξϊαι. ϑ.οἱ}1- 
οεὺ βαάοουβ, δι18 10 δ] 5, δὺ Α(Π6- 
πἰδηῆδαυβ οἰνίτατε ἀοπαῖαβ ἔμεγαϊ, 8" 
ἔζοτε ϑομοὶ. Ατὐἰδοόρῃ. Ασπᾶγη. 145. 
ΔῸ εὸ ἱπάδ τεπηροσα ρίυγοβ Αἰῃςηϊ- 
οηΐεβ πη ΤὭτδοϊαπι ἐγαητηϊργα ἢ νἱ- 
ἀδηίωτ, ἔχε ταῖς γορὶ σἢ 5 οἵ ἀιηϊοϊτα 
τοραγα ἰηνιτατὶ, ἰδίαις δάςο ορρίά 
ταπάοτη “οοπαϊαϊ δ π ΟΒεποηείο 
τὨτγαοίοα, 488 Χεπορποη ΗΕ, Οτ. 
ἷν. 8. χό, σὰς ὑπὸ τῇ Θράκῃ οἰκύσας 
«πόλοις ἱλληνίδας νοσαῖ, ΤρὨϊοταιβ πὰ 
ΤὨταοὶα ἀορεπιὶβ σοηΠ] πὶ, ἘΆΝ 
ἀαῖαπι, τοίογε Αὐτοίοῖοβ Εποοποπι. ἰἰ, 
Ρ. 957. Ιρῇυβ Οοῖγοβ πλογοβ δρτερὶς. 
Ρἱηχὶς Τπεοοροσῖρὺβ ἃρυὰ Αἰπεηξοαπὶ 
χὶϊ. Ρ. 21. Ὡς Απαχδπαγἀ σογηΐοο, 
νἱάς Ἰοσὰπι ΟΠαγηθ ςοηεῖβ ἃρυὰ ΑὉ 
τη, ἰχ. Ρ. 374. Ἐκ “ἀάδοιά!ς.} 

φρατηγόν, βεης σοιτὶρὶι φρατηγι- 
κὸν , Ὁ. ἴῃ Βιδι οι, Οὐ, Απιβεϊοὰ, 
ϑῶρς υἱὰ» εἰ νοοαθυϊο πο. Χεηο- 
ΡῬΒοι, 

σῶφρον. ΜΊΟΙ α]᾽αυϊά Πρ Πῆς, (πῆς 
εἴἴααι δίςρἢ. αυὶ δἀάςθαϊ τι. 

ὕσω ϑρασίωρ. Νὶτία πὶ οΥδιίουἶ5 πᾶς 
ηἰαπι τὰ οτηεηάδθας Μοτὰ8, υζ 
(οτίθοιοι : ὕσω ϑρασίως ὡς μήτι. 8ε4 
νοὶ ἰτὰ ἀδεεῖς νεγθυπι, αυοά τεροηάεας 
ἰτοτὶ τηογδγο, σῶφρόν σι μοι δοκεῖ δια- 
σράξασϑαι, Τρίτον ἄρρίορο οοη]ςξξϊα- 
τατῃ Ψ, Ὁ), ἴῃ. Β10]. Οὐ, Αππᾶ, ρτοροῦ- 
(πὰ: ὥὕσωρ ἰϑάρσει ὡς μήτε, Νυἱκαῖαπι 
ἀείεπάεσαι Καρροα ἰϊὰ, αἱ ρμοίὲ ἀντι» 



1ΡΈῈΒ ΥἹ. ΟΑΡ. 1Π. 333 

᾿καταμελῶν Φαίνεδ)αι μηδὲν, μεγωλοζρονξντος ἐφ᾽ ἑαυ- 

τῷ τῶτό μοι δυκέ! ἀνδρὸς εἶναι. καρκίνος μὲν δὴ ταῦτ᾽ 

ἔπραῆεν. 
“ 

᾿ : Εν 

ΚΕΦ. Τ. 

ΟἹ δὲ ᾿Αϑηναῖοι, ἐκπεηϊωκότας μὲν ὁρῶντες ἐκ τῆς ΟἸγπιρ, 

Βοιωτίας Πλαταιέας, Φίλες ὄντας, καὶ καταπεφευγότας Ὁ“ 

-αρὸς αὑτὰς, ἱκετεύοντας δὲ Θεσπιέας, μὴ σφᾶς περιϊδεῖν 

ἀπόλιϑας γενομένους, ἐκέτι ἐπήνεν τὸς Θηδαίες, ἀλλὰ 

ποολεμέϊν μὲν αὑτοῖς τὼ μὲν ἠοφύνοντο, τὼ δὲ ἀσυμφόρως 

᾿ ἔχριν ἐλογίζοντο" κοινωνῶν γεμὴν αὐτόὶς, ὧν ἔπῥωξον, 

ὠκέτι ἤθελον, ἐπεὶ ἑώρων φρωτεύοντάς τε αὐτὲς ἐπὶ Φί- 

λὲς ἀρχαίες τῇ πόλει, Φωκέας, καὶ πόλεις, πιςάς τ᾽ ἐν 

τῷ πρὸς τὸν βάρξαρον πολέμῳ, καὶ φίλας ἑαγτὸις, ἀφαώ- 

σάλες ἀϊβίπξλιϊοπεπι Ροπετεῖ, εἰ νομί- 

ζῶν ὕὅτω οὐτὰ τεϊ 418 σοηὐαηρετγεῖ, 

φαίνεσθαι μηδέν. ΑἸΐο οτάϊηε μηδὲν 

φαίνεσϑαι 1..ὄ 81, ὟΥ. 
μεγαλοφρονῶῦντος---δοκξι. Τῃ Ἑἀά, Α. 

7. Βε. σαῆ. μεγαλοφρονῶν δοκῶ. Νείοο 

αᾳυϊὰ ἴῃ τπηξητοπὶ νεηοῖῖς Ζευπῖο δὰ 

Ογτορ. ἷ. 6. το. υὶ δπταύδτα ἰεξιϊο- 

πδαὶ μοι δοκῶ ρτϑοίειγοι, νοῖαϊ ἐχαυῖς- 

δύοιεπι. 8ὶ εὔεξι ἢπιριϊοῖτεγ δοκῶ 

ΑὈτηα6 μοι, ροῖει δ] αυδίθπαϑ ρτοῦδ- 

τί : ψεγασῃ δὐϊαπέϊαπι ργοποσίθη τεά- 

ἀϊς ἀϊδείοπετα Ὀατθδταπι εἰ ΓοἸοξοᾶπη. 

Οπἴοτασι Χεμόρμοη Οὐτορ. ἱν. 2. 5. 

Βγ τεῦ ροίαϊς : βελόῤῥενος αὐτὼς ὡς 

μέγιφον φρονεῖν ἐπὶ σφίσιν, αἱ αυδτη ταᾶ- 

᾿χοϊβοεηεῆπης ἱρῆ ἀε ἴδ Γεπιίγοπίς Ὅε- 

ἴηάς καταῤῥαθυμῶν τείετιας δὰ Ἰβμᾶς 

αἴλπὶ δηϊπιὶ, κασαμελῶν δὰ πορ] βεη- 

“αἰαπὶν, ᾿πουτίδ. 

8. 1. Πλαταιέας. ῬΙαϊοθηἴδθ, 8Γ- 

“ρος Αἰμεμϊοπῆοτα δυχ 5, [αᾶπὶ 

εἷρῆθ Ὀτθεπὶ ττάθτο νοϊεθαηῖ : αὑο 

ςοτηρετίο ΤἩπεῦδηὶ (αΌΪτο ατῦοτα ἴο- 

οὐτᾶτα οσουρδηῖ εἰ ἐχίοϊπάσπῖ, οἶν!- 

Ῥὰ5 εὐεξεῖα. οπνηϊθαβ. ᾿βΊΓαΓ ΡΙ]αἴεο- 

᾿εηΐες Αἴπεηᾶβ οοηξαβίαηι, εἴ τεοερτῖὶ 

ὠσοσολιφέίαν οοπίεφαθπίατ, δαξίοτα 

ῬὉϊοάοτο χν. 46. Ὀϊβιπδεῖα5. ἐχοίάϊ- 

πὶ ὈΠΟὶ5 πᾶτταῖ ῬΑυΪ Δ Ὠἰα5. 'Χ.. 1. Ρ. 

γ͵σι3. Ῥετίπες ἢὰς Ῥιαϊαίουβ λόγος 

Ἡοοτγαῖῖς. Νοϊεθαης (οἰ οεῖ ΡΙατοεη- 

[ε5 συντελεῖν ἐς τὰς Θήξας, ηυοὰ ἴδ8- 

ταοη δὉ δηταυ βηπηῖβ ἰπάς τοτηροτῖ- 

Ῥ5 Οτοποτηεηὶὶ ἔδοϊεθαπτ ; ποϊεῦδης 

εἴἰαπὶ ΤΠείρίεηίεβ εἰ Ἡδηδρτοεὶ : Πΐηα 

Ἰηϊπηϊοἰτῖθα 1186 ἰμῖοσ μᾶβ οἰν τῖε5 εἰ 

ὙΠεῦδΠπΟΚβ, ἴδπὶ ἔγοαυξηΐεθ εἴ ξγᾶνε5 

ΒδΙογαπι οδυΐρο. [ητεγνεηοσᾶὶ ἀδηὶ- 

46 Ρᾶχ Δπιλιοἱάϑο, ααδ ᾿ἰθεταβ ο- 

τληθ8 εᾶ8 οἰνίτατε8 ἕαΐαας ᾿υτὶ5 οὔ 

νοϊεῦδαι. Οείεταπι Ῥαυΐδηΐαβ. ἐχοὶς- 

ἀϊαπι Ὦος οοηξοτῖ ἴῃ δηπυγῃ αυδταμα 

ΟἸγτρ. τοι. οοηίτα Ὀϊοάονυϑ ἴπ' 8π- 

πυτὰ τετιατα. [π ἤπ}}}} οαΐα ͵8πὶ 

απΐεα ῬΙαιοοεπίεβ 109 οἰν ξατὶ5. Αἰτοδθ 

σοπίδουτὶ δγαττγ ὩΣ ρυϑεῖεῦ Τπυογάϊ- 

ἄεπι παῖταῖ Βετη οἴ ΠΘΠ 65 ΘομίΓα, Νε- 

᾿φτάτη Ρ. 1278. εν ἘεΝκΕ, 

Θεσσιίας ἀπόλιδας. ΤὨείρίθταπι ἐχ- 

εἷάϊαπι ἰαδτατι ξαϊδὲ ροῖ Γουξεοαπα 

ΤΕ αποζαγα νἱδιοτίατα, ναὶ Ῥαυία- 

τῖδβ ἰχ. τ4. ϑεὰ τεξὶς εὰπὶ ἐσ Νοῆτο 

εἰ Τἱοάοτο οτγοῦῖβ. δομνίοἷς ὙΥ εβε)η- 

σἰὰ5. δὰ Τϊοάοτατα Ρ: 38. Ρτρεεσοδ 

δηΐε ρα ρηδπν Τ.εὐξιτσδτα οοτα απ 

ξαῖτ ρτραπι δὰ Τορυτατα, 400 [ϑςο- 

ἀφπιοηϊὶ ρίαπε υἱδιὶ ἕαεγαης ἃ ἘΠε- 

Ῥηΐβ, δυξϊοτε ΡΒ] αἴᾶτοῃο Ῥεῖΐορ. ο. 17- 

εἰ Τίοδοτο χν. 81. εῖπάς δε! απὶ 

οὐπὶ Οτοποτηεη 5 ἀϊὰ κεῆεταπῖ, ααοά 

ΟΟὈΪοΓ σοτμηγηογηοσαῖ ΧεηορὮοῃ ἱπέτᾷ, 

“Ὁ8Ρ. ἶν, ὃ. τὸς ᾿ 
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“νίζοντας. Ἔκ δὲ τούτων. ψηφισάμενος ὁ ὁ δῆμος εἰρήνην 
ποιήσαοϑιαι, πρῶτον μὲν εἰς Θήξας πρίσο εἰς ἔπεμψαν, 

ππαρωκωλϑντας ἀκολὲϑ εἶν, ἐἰ βέλοιντο, εἰς Λωκεδαάμονω, 

περὶ εἰρήνης" “ἔπειτω δὲ ἐξέπεμψαν καὶ αὐτοὶ τυρέσθεις. 
ἦν δὲ τῶν αἱρεθέντων Καλλίας Ἱππονίκου, Αὐτοκλῆς 

Στρομαιχίδου, Δημόφρατος ᾿Αριςοφῶντος, ᾿Αριφοκλῆς, 
8 Κυχισύδστου, Μελάνωπος, Λύκανϑθος. Ἐπεὶ δὲ νων. 

ἤλθον ἐπὶ τὸς ἐκκλήτες τε τῶν Λακεδιαιμονίων. καὶ, τὰς 

συμμάχες, νων δεχοήν δὲ ὁ διμηγόρος παρῆν". ὑπο- 

φζόμενος γὰρ 

τέμ 

8. 2. ἀρήνην, ϑοοίατα Βυ)ὺ5 ἔσκε ε- 
τἶβ τόροπι Ατίαχδγχοη ἴδοϊς Ὀϊοάοτις 
χν, οἱ ρο. εἰ Ὠίοηνῆμς Ηα]ίσατη. ἰπ 
Τγδα τοήλ. ἴϊ, Ρ. 85. Ὁτοταυς δηῆο 
«Ατοδοηκῖβ Αἰ με ἢ 5, ἢ. 6. Οἰγιρία- 
αἰἷδ 102. ργίτιο αἴρηδι ρᾶσοπὶ : οοη- 
τὰ ἴδουπάο δηπο, ἀγοποηῖς Ῥηταῆ- 
οἰἶάςδ, Αὐξῖογ οταιοηΐβ οοηῖγα Νο86- 
τὰπι Ὁ. 1157. εὐ, Ἀεϊῆςζο : ἴῃ αὰο τὰ- 
ξιε ερὶ δ νἱάειυς ὙΥ ἘΠ εἸηρῖο, φαοηὶ- 
πὶ 60 ἅπηο μοι ίγαιπι ναϊαὶς οοη- 
Ὥγπιδιία ραχ ἱπίεσ Αἰπεηϊθη 5 οἱ [.ἃ- 
οοἀξοτηοηΐοβ. 

Αὐτοκλῆς Σαρομθιχίδου. Ττὰ τοῖα 
Τιδόποὶ. ναϊραῖαπι Στρομξιχίδης οταοη- 
ἀανίτ. Ῥαῖεγ ἐπὶ πὶ ἃ ὑγταπηΐβ 30. ἴα- 
ταὶ ἱπιεγίοξϊα8, [Ιηΐγα ἐ. 7. δαἀάϊι 
μάλα δοκῶν ἐπιφριφὴς ῥήτωρ εἶναι, ἰ. 6. 
Το] ἐγ πλὰ8 ογάϊον, Πα πηδίοίυ5 ἀρᾷ 
Ῥμοιίαπι Ρ. 1031. ἀγχίννς δὲ ὧν καὶ 
ἐσισριφής, Ἐῤὺ8 οτατίοποπη οουῖτα Μὶ- 
χίἀεπιίάοπι ἰασάδι Αι οίεῖο8 ἘΠεοίον, 
ἰΐ, ς, 22, Ηυουΐηας Ἀσπηκοη ΗΕ, 
ογαίογ, ρ. 119. ἰη Ἐςἰ ει! Οται, Θιῶο, 
Ψνοὶ, 8, 

Δημόφρατος φυφῶντος, ΑΔΑτο- 
ΡῬῃοπιίς οΩ Ἀν, ὦ Ῥαϊγοπὶ σοη]ϊοίς 
εὔε Ἰεπιοδηιατασπι ἤσηο, αὐ πὶ ργθὸ- 
ἴοτοα ῬΙυτατοπο ἴῃ ΝΊοα οὐ ΑἸοϊθἰα- 
ἂς πυποπ παι, Ἀυπηκεοη, ΗΠ, Οταῖ, 
Οὐδοοτ, Ρ. 130, 

Κηφισόδοτος, Οερῃήοάοίυπι εχ Οε- 
τάτηΐσό ἰπτο! κί ουπάστησας Ἰαυάατὶ 
Δὺ Απἡδοίοϊς ποιοτίο, ἢ], ο, 10, σοἢ- 
(εἰ Ἀσπηκεα 1, 6, Ρ, 14:1. 

Μιλάνωπος, Εἶδε τ! Υυἱδσίων ἰ8, 
απδην Οα!Π Πγατος κά νοα αι παθαΐς 
ἴῃ τορυδ σα κάἀπι οἰ πταηάδ, εἰ ἀοου» 

» 

᾿Ιφικράτεις εἰ αὐτὸν ἀφήσει, ἢ χρήματα 

ψεῖν τῷ ναυτικῷ, ἢ εἰρήνην ταοιήσειν, ὅτως ᾿Αϑήνησί τε 
ΠΥ Ν 

{ανὶς, οτγαϊίοης ἰαυυάαϊα 8 Ὁ Απβοϊοῖς 
Ἐπείοτῖς. ἱ. ΟἿ, ῬΙαϊάτοπ5. ἱπ Β6- 
ταοβμοηθ ἴ, ἵν. Ρ. 713. δα, Ἀεϊηκο. 

Λύκανθος. ἴῃ πιατρίης Γ,, 81. Υ. 
εἰ Δύκαιϑος. 

8. 3. καὶ σοὺς συμμάχες. ἴπ Ἐδά, 
Α. 9. Βτ. Οεἴἶαι!. καὶ σῶν συμμάχων, 
Βεὰ π᾿ Ππλὶ ἰοσὸ ραυϊο ροῖ αἱ ΠΗ] 
νατίδηΐ. ϑαης δρυὰ 1δοραξοπηοηΐος 
οἱ ἔκκλησοι σοηΠ]ατη, σοποῖο ϑρδτιδ- 
πογάτῃ ἤἥπο (οοἱΐβ ς |Π}0ὶ νυ] ρατὶ ποὸ- 
τηΐπς ἐκκλησίαν ἈΡΡεϊ αὶ Νοῆεε ν. ὅ. 
εὐ ἰπϊ,. 3, οέϊο, [δὰ οροτοῖς, δθο 
οχρ ϊοαίε Μοιὰβ. 

Καλλίφρατος, Ὄς 400 ἴμρτα ὁ. 2, 
390. Ἑαΐϊτ Αρῃἰάπεθαβ, ΟΠ] ται 5. ἢ - 
18, Ἐχοσηρὶγ ϑοπιο εηὶ, ἴῃ ἐχ ἢ} - 
Ἐπὶ ἀεϊπάς το 5, ταηάδοιηηὰς δα 
Γαρρ)ϊοίαπι τα ρταβ. γὶάς ἀς ἐο υμη- 
Κοη Ηἰπ. Οὐαὶ, Οτδο, Ρ. 1240, Οδῖε- 
τὰσπι Ὠἰοάογαβ χν. 38, ρᾷσοπὶ Ὀΐεη- 
ηἶο δηῖς ἰηΐοσ Αἰποηϊ θη 5 εἰ [,806- 
ἀφυποηΐοβ ἰπἰϊαπὶ αυἱάοπγ, τὰ ποὰ 
θεῆς οοπ δυπιπίαπν, οαγηΐηο ΠΟῚ σ0Π|- 
τιδηιογανίι, Το ὰ (Ὁ ἀηπὸ 2, ΟἹ γπι- 
Ρἰδά, τοι, βοηογαίίην ἀς ρος τἀπἀ δὴ 
σοηβιπιαία ψοῦα κοῖς, οὐ ΟἈΠ Π τα- 
τυῦι αἴαυς Ερατιϊποηάαμι τὰ πὶ [νὰ δ8- 
ἀφῳπιοης δά [  Π ρον ει, ὐεγιαἴχυις 
αἰτοτοδτίοποηι τοίστε Ῥ] αἰλτοπα5 Ριῶ- 
σορῖ, Ἰλοίραῦ!, μογοηά, ρ. 231, [δὰ δὰ 
δὰ τεπιροσιν ροποιίογα ρασο' ἐΠ|ὰ ὃ 
Ρυρῆκ [,ευδεγῖσα, ροιτίπογο νἱάδιαν, 
αὐ οοη σεῖο Ἰίοοι οχ Οοτηςϊο Νεροῖς 
Ἐραπηίη, ον ὅν, 

ἀφήσει, ἴιοοηο}, αἰζογα ἀφίοι Πα οι, 
Τἰεέϊε, ρυῖο, 

᾿Αϑήνυσί σε ἦν, Μοτὰϑ οὐποπ δαὶ 
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ἦν καὶ ἔσρωῆε περὶ εἰρήνης) ἐπεὶ δὲ κατέφησαν ἐπὶ τοὺς 

ἐκκλήτες τε τῶν Λακεδαιμονίων καὶ τὸς συμμάχες, τρῶ- 

τος ἔλεξεν αὐτῶν Κωλλίας ὁ δαδῶχος. (ἦν δὲ οὗτος οἷος 

μηδὲν ἧσσον ἥδεαδαι ὑφ᾽ αὑτοῦ, ἢ ὑπ᾽ ἄλλων, ἐπανέ- 

μένος.) κοὶ τότε δὴ ἤρξατο ὧδέ πως" λ, 

ὮὯὮ ἄνδρες Λαικεδοεμόνιοι, τὴν μὲν προζοίαν ὑμῶν ὧδε 

ἐγὼ μόνος, ἀλλὰ καὶ πατρὸς τατὴρ πατρῴαν ἔχῶν πῶθν- 

δίδου τῷ γένει. βέλομωαι δὲ ὑ ὑμῖν κφὴ τοῦτο ̓ διλῶσαι, ὡς 

᾿ἔχεσα ἡ πόλις διατελέϊ πρὸς ἡμᾶς. ἐκείνη μὲν γὰρ, 

ὅταν πόλεμος ἥ, ςρατηγὲς ἡμᾶς αἱρεῖται" ὅταν ἢ ἡσυχίας 
ἐπιϑυμήση, εἰρηνοποιοὺς ἡμᾶς ἐκπέμπει. κοὠγὼ τρόδϑεν 
δὶς ἤδη ἦλθον περὶ πολέμε κατάλύσενε; καὶ ἐν ἀμφοτέ- 

θαι ταῖς ταρεσθυίαις διεπραξάμωην καὶ ἡμῶν καὶ ὑμῖν εἰρή- 

γην' γῦν δὲ τρίτον ἥκω, καὶ ἦγϑμαι, πολὺ δικοιότωτω νῦν 

ἂν διωλλωγῆς τυχέϊν. ἡ Ὁρῶ γὰρ οὐκ ἄγλα μὲν ὑμῖν, 5 

ἄγλα δὲ ἡμῖν δοκξντα, ἀλλ᾿ ὑμᾶς τε ἀχϑομένες καὶ 
ἡμᾶς τῇ Πλαταιέων τε καὶ Θεσπιέων ἀναιρέσει. τῶς 

οὖν οὐκ εἰκὸς, τὼ αὐτὼ γιγνώσκοντας, φίλες ς κίριςς ἢ 

πολεμίες, εἶναι! 5. κοὴ σωφρόνων μὲν δήπε ἐςὶ, μηδὲ, εἰ 

μὴ μικρὰ τὼ διαφέροντω εἴη, ττόλεμον ἀνωιρξϊο αν" εἰ δὲ 
δὴ καὶ ὁμογνωμονόϊμεν, οὐκ ἂν πάνυ τῶν ϑαυμαςῶν εἴη, 

μὴ εἰρήνην τοιβίοϑ᾽αι τ Δίκωμκον μὲν οὖν ἥν, μηδὲ ὕπλω ἐπι-θ 

φέρειν ἀλλήλοις ἡμᾶς, ἐπεὶ λέγεται μὲν Τριπβόλεμος, ὁ 

ἡμέτερος τυρόγονος, τῶ Δήμητρος καὶ Κόρης ἄῤῥητα ἱερὰ 

᾿Αϑήνῃϑε τοαρῆν ΑἸΠΘῺΪ8. δαἀνεηεταῖ, 
ϑεὰ εἰλποθδόρι γυϊφδίαπι ἴα ἀείεπάϊε 
Καρρεη, αἱ Τρῃϊογαῖοθ' θὰπα ἀἰτα! 88 
ἀϊοαῖογ Αἰμεπδβ, 4ὰὶ νοὶ ρεσπηϊατία 
δαχιϊα ΔῸΪ Γαθυγϊτίετες νοὶ ρϑοὸπὶ 
ϑάεο εἴἥοοτεῖ. Ηἰἴπο τυ ὰ Ἰεραῖίοης 
1ιλοεάξοτποποπ εἴ ἰρίε δαϊῖ. Ιάσθτα 
νἱἷγ ἀοξλιβ ῥϑ]ο δηῖεα ἰερῖς : αὶ Καλ- 
λίφρατος δέ, 
᾿ ἐπὲ δέ, Ματγξο [βοποϊ. ἐσὼ δή. 

ὁ δαδᾶχος. της Οἱ ]Ἰαπὶ ποὺ ἀδ- 
Φυς τη; {εὰ μηφραγύρτην ΤΡὨϊοταῖες 

πογΐπᾶγε Το] δῖ, παιγαηῖς Ατιβοίεὶς 
ἘἈΠειοηςο. ἰϊ. 2. Οδίεγαπι ἀς φὸ ὁ- 
τηηΐα ἴαηϊ ρεγνυ ! βαϊα, 188 γεΐετος 
τιδάϊἀεγυης. 

8. 4. οὐκ ἐγὼ μόνος. Αἀάϊ νοϊεῦδε 
ἔχω Κατ δὰ Οτερογ. ρᾶρ.. 260. Μο- 
τὰϑ ΕΧχ ρατιϊοίρίο ἔχων τειγδέϊο ἴωτεὶ- 
Ἰρὶ ροδὲξὲ Ραϊαθαῖ, ᾿ 
δ φίλες μᾶλλον. 1.. 80. ΥΥ. δἀ- 

ἄυπι ἀλλήλοις. 
8. 6. μὲν ὧν ἦν. 

ταῦτ οτγαῖῆς Οδᾷ. 
ψειῦατα Ροῆτγε- 
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πρῶτο τὰ ̓ξόω δέξαι" Ηρακλέῖ τε, τῷ ὑμετέρῳ ἀρχηγέτῃ, 

καὶ Διοσικὅροιν, τὸν ὑμετέροιν «ολίτωι, κρὴ τῷ Δήμητρος 

δὲ καρπὸ εἰς πρώτην τὴν Πελοπόννησον σπέρμα δωρήσα- 

ὅ3α!. πῶς οὖν δίκαιον ἢ ὑμᾶς, παρ᾿ ὧν ἐλάδετε σπέρ- 
- μαΐω, τὸν τότων καρπόν ποτε ἐλϑεῖν δηώσονϊας, ἡμᾶς τε, 

εἷς ἐδώκαμεν, μὴ ὀχὶ βόλεσλαι ὡς πλείςην τὥτοις ἀφθο- 

νίαν τρόφης γενέάδγαι ; εἰ δὲ ἄρω ἐκ ϑεῶν φεπραμένον 

ἐσὶ; πολέμωι ἐ ἐν ἀνθρώποις γίνεσθαι, ἡ ἡμῶς δ χρὴ ἄρχε- 

ο3α! μὲν αὐτῷ ὡς σγρλαϊτάτα" ὅταν δὲ γένηται, κατώ- 
λύεοϑιαι ἡ δυνατὸν τάχιςω. ἼΝ: 

7 Μετὼ τοῦτον Αὐτοκλῆς, μάλα δοκῶν ἐ ἐπὶς ὴς ἄμα 
ῥἥτωρ, ὧδε ἡ Ἰγόρευεν" Ανδρες ΜΗττπΗΣος ὅτι μὲν, ἃ 

μέλλω λέγειν, οὐ πρὸς χώριν ὑμῖν ῥηθήσεται, οὐκ ἀγνοῶ" 

ἀλλὰ δοκέϊ μοι, οἵτινες βόλοναι, ἣν ἂν τσοιήσωνῖαι φιλίαν, 

ταύτην ὡς πλέϊφξον χρόνον διωμένειν, διδακτέον εἶναι ἀλλή- 

λὸς τὰ αἴτιω τῶν πολέμων. Ὑμεῖς δὲ ἀὰ μέν ᾧατε, 

ὡς αὐτονόμες τὼς πόλεις χρὴ εἶναι, αὐτοὶ δὲ ἐξὲ μάλιςα 

ἐμποδὼν τῇ αὐτονομία. ἸΣυντίϑεαϑθε μὲν γὰρ πρὸς τὰς 
συμμαχίδας πόλεις τοῦτο τρῶτον, ὠκολεϑέϊν, ὅποι ἂν 

8 ὑμᾶς ἡγήσϑε, καάτοι τί τοῦτο αὐτονομίω τοροσήκει ; Ποι- 

τἰοηἶβ Ρ᾽επᾶπὶ οἱ (ἀοογάοϊεπι ἀδοθη- 
ἐπιεηάαῦαι σρώτοις, ὅδοτγὰ ἄῤῥητα (ας 
ΕἸουδηΐδ, αὐδὲ ΟΠ} 85, ας δαδοῦχος, 
άπ γαρθαι, ΑὉ Ἡοτγδοὶ 8. Ρεὶο- 
Ῥοημοῇι! εἰ ἱμλοφάφιποηϊ οτὶρ ποι] 
ἀυουηέ, Περος Βραγιαπὶ ἱπρτίγη δ ἐς 
Ἡστγουϊς, δίγρί8. ἀπξϊοτς, ροιίαυδη.- 
τυ, 

[Πρώτοις ξίνοις ᾿ρῖε οἱϊτι σπιοπάανί, 
Ἐπ {επιοπεία ἰὰ Ροίφοτο νἱἀεθατον, εἴ 
γα. ΩΝ ἐν τυρώτην τὴν ΤΙ λοσ, 

4, Ἡοϊδιω.} 
δίκαν ἥ, Μοῦ σπιεηάαθαι : δί. 

κάιον εἴη Ὁ πᾶπὶ ῥσίυβ ἤ (ταυΐ ἀοθοθαι 
αἰτεγαπι, (ἀοα τα πιεπ ποὴ ἢϊ, Ῥοπὶι 
εὐἰδπὶ Ἰερὶ δίκαιον ἦν, 

δρώσονψας, Μαεϊῖς Ομῇ, Α. , δμώ- 

σανταίς, 

ἡμᾶ, δή, Μαῖε Α. 2, Βι, Οκ, δ. 
Οατεγατη νἱάς τη ηΐ ογωτίοποιη μονα» 

τορῶσος. Οταπητη, ἀς ἣξ: Ρ. 54. 
ἴοηλ, αυδί τι Ρτοπλ  ογαι εἰἴαπι Χεπὸν 
ῬΏοη, 8815 τὰ πγδὴ ΟΠ Πὰς ογατὶοπετη 
τα νόγεϊε, αὐ ἤοη ἀἰϊσοτοῖ γυραπη [ἃ- 
οὁτοτασηαας υἱὰπιὶ ρηπηὰπι ΔῸ ΑἰΠεηὶ- 
εηἤθιι τοσορίαπι δὲ ἀρ ηἀ οαπὶ τοὶ - 
«υἱβ Ῥεϊοροηποῆ ον  ἐδτὶ δ. ΕΠ γα} ἢ- 
τοῦ οοπιηλαηἰσαῖατη Γα ἶς, ααοά ἔμοὶ- 
ὑης ραπορυτὶοἱ ογαίοτοβ Ατιὶοὶ ̓  [δὰ 
(ποτα ἰρία ἰγακαπχαὰς υὐὰ πὶ {ξατὶ πὶ 
Ὁὐπι ἱρίο αἰτίας οἰ νὶτατὶβ ἀρχηγί- 
σῇ ἘΠοτσαὶς, ἰοίουγ ας. οὐ οτηηὶ 
Ῥεϊοροηποίο δοπητηαπἰοατατῃ ἔα δ, 
ἘΤοτουϊο5 ἀατοπὶ οἱ Πἱοίοατί ἀϊοα πίω 
ἐπἰεἰατὶ ἐα δ Ἰἀοτὶ5 ΕἸοα  ἰϊ8., Θυᾶὰ 
ἂς τὸ νἱ δ Ηενηὶΐ σουηπιοις, δά -"" 
Ἰοάοτι πὶ Ρ. 420. οἱ ἴρῳᾳ. 

δ. 7. τῇ αὐτονομίᾳ, Οὐ], σῇ ΡΞ 
αὐσονομίᾳ, 
ΕΑ Α, 1, Οδίλί, ἡγᾶσϑε. ὁ 



ν᾿ ὕΥ͂  -" ιν θ 

ΠἼΜΒΕᾺ ΥἹ. ΟΑΡ. ΠΙ. 337 
"Ἔ ᾿ ἃ , ὰ ͵ 
ὥαγε δὲ πολεμίους, οὐκ ἀνακοινέμενοι τοῖς συμμάχοις, κα. 
Ἂ Φον ἂν ε ὡ"» ᾿μν .3 7 ἐπὶ τότες ἡγέϊϑε᾽ ὥςε πολλάκις ἐπὶ τοὺς εὐμενεςάτους 
ΓΝ, ς ἕν . με ε ᾿ 

ἀναγκάζονται «ρατεύειν οἱ λεγόμενοι αὐτονόμοι εἶναι. "Ἔτι 

δὲ, τὸ πάντων ἐναντιώτατον αὐτονομία, κωϑιφᾶτε ἔνϑα 
3, ν΄, »"» 

μὲν δεκαρχίας, ἔνϑια δὲ τριακονταρχίας" καὶ τέτων τῶν 
Ζ΄ 2 “ ΕῚ “ἢ ͵ " 

ἀρχόντων ἐπιμελόίαϑε, οὐχ ὅπως νομίμως ἄρχωσιν, ἀλλ 

ὅπως δύνωνται βία κατέχειν τὰς πόλεις. ὥς ἐοίκατε 
»“ « ν Ψ Ἁ 

τυραννίσι μᾶλλον, ἢ πολιτείαις, ἡδόμενοι. Καὶ ὁτε μεν 

βασιλεὺς προσέταξεν αὐτονόμες τὰς πόλεις εἶναι, μάλα 
γιγνώσκοντες ἐφαίνειϑε; ὅτι, εἰ μὴ ἐάσακεν οἱ Θηδαῖοι 

ἑκάσην τῶ τῶν πόλεων ἄρχειν τε ἑαυτῆς, καὶ εἷς ἂν βυύληται 

νόμοις ἐσ χρῆσθαι, οὐ ποιήσεσι κατὰ τὰ βασιλέως γϑάμ- 

ματα" ἐπεὶ δὲ παρελάδετε τὴν Καδιμιέιων, οὐδ αὐτόϊς 
Θηξαίοις ἐπετρέπετε αὐτονόμες εἶναι... Δᾷ δὲ τὸς μέλλον- 

τὰς φίλως ἔσεσθαι, οὐ παρὰ τῶν ἄλλων μὲν ἀξιῶν τῶν 
4 7 ἊΞ  Ἐ7. Χο .νΝ “ 7 

δικαίων τυγχάνειν, αὐτὸς δὲ, ὅπως ἂν τλέϊςα δύνωνται, 

πλεονεκτθντας ζαίνεδϑ αι. ᾿ 

Ταῦτα εἰπὼν, σιωπὴν. μὲν παῤὰ ταάντων ἐποίησεν, ἡδο- χο 
΄ Δ Ν ᾽ Ζ -“ »Ψ 2 ͵7 

μένες δὲ τὸς ἀχϑομένες τοῖς Λωκεδεοιμονίοις [ἐποίησε]. 

Μετὼ τοῦτον δὲ Καλλίφρατος ἔλεξεν" 

᾿Αλλ ὅπως μὲν, ὦ ἄνδρες Λακεδαιμόνιοι, οὐκ ἔγγε- 
“ ς ΄ νον δμδο εἰ ἰδζυ δὰ... :νκν ΦᾺνΝ Ἢ 

γένηται ἁμαρτήματα κα ἀφ᾽ ἡμῶν κὶ ἀφ᾽ ὑμῶν, ἐγὼ μεν 

οὐκ ἂν ἔχειν μοι δυκῶ εἰπεῖν" οὐ μέντοι ὅτω γιγνώσκω, 

“ΠΩ ὡμαρτάνεσιν ὀδέποτε ἔτι χρηφέον" ὁρῶ γὰρ τῶν 

8. 8. ἐπὶ. σότως, Α. 1. Οαῇα!. τού- ὃ. 9. οὐδ᾽ αὐτοῖς. Μοτὺβ ουπὶ ος- 
ποις. τοτῖὶβ Ἑαϊτοτίθα5 ροΐαϊς ᾿εξεϊοπετη αὖ 
ὶ σότων «ὧν ἀρχόντων, Ατιϊουϊλθλ τοῖς. ἔρο νεῖοὸ Οδῆδὶ. “εαυογ. βϑεπίυς 

τῶν ἐϑαὶῖ ψαης, Ο(αῇ. εἴ : Νοβ αυἰάδτηῃ ὙΠεδδηΐβ δηΐεα 
ἰοίκατε-ττἡδόμενοι. Βεδεθαι εὔε ἡδο- 

μένοις. ϑςεἀ ἴῃ Απεαραῇ ἰἰΐ. 5. 8. ἀ 
Δἴτον εἷξ : ἕωοιοι ἦσων ϑαυμάξζοντες. 
Τοπεὶ Ῥαῖῆος. Ρ. 49. εἀ. ΉΠΟΙ. ὐφ, 
ἰῴκεσαν ἐλεῶσα, τὸν Δάφνιν. ἴῃ Ρτίοτα 
Χεπορμοηεὶς ἰοοο Οοάϊοες ρτεθΐεσαης 
ϑαυῤιάξειν. ΑἸτες ᾿οηρὶ ἔδοϊϊα ςοττὶ ὶ 
Ροῆξε, ἢ ἐλεύσαις ἰοξας. 

γα θαταϊηὶ, αυοὰ οἰνίταῖε5 Βοοιῖ- 
οὔ ζαἱ ᾿γὶ8 εὔἶδ ρατὶ ΠΟ]]οηῖ, ἀοἰπάς 
νεῖο ἱρίοβ δάβεδο ὙΒεΌδμος Τὰ] ὑαγὶφ 
εἶξε πο αἰ ὶβ, οοσσαραῖα βογὰπὰ ἃτςα 
Οδάγηρα ἀοϊο. 

8. το. Λακεδ. ἐποίησε. ΨεΙΌαπι ἐσοί- 
σε ἀεἸ]εηάυπι ςεηΐεθας Μοτσυβ. 
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ἀνθρώπων ὀδένα ἀνωμάρτητον διατελῶντα᾽ δοκῶσι δέ μοι 
καὶ εὐπορώτεροι ἐνίοτε γίγνεαγ αι ἄνθρωποι ἁμαρτάνοντες, 

ἄλλως τε καὶ ἐὰν κολαοϑῶσιν ὑπὸ τῶν ἁμαρτημάτων," ὡς 

11 ἡμεῖς. "Καὶ ὑμῖν δὲ ἔγωγε δρῶ, διὼ τὰ ̓ ἀγηνμόνων' πίὴς 
χϑότα, ἔ ἔξιν ὅτε κρὶ ττολλὼ ἀντίτυπω γνγνόμεναν" ὧν ἥν 

κφὴ ἡ καξαλοκρϑῶσαν ἐ ἐν Θήδαις Καδμεία; γὺν γἕν, ὡς 
ἐσπεδάσωτε αὐτονόμες τὰς πόλεις γενέσθαι, σᾶσαι τά- 

λιν, ἐπεὶ ἠδικήϑησαν οἱ Θηξαῖοι, ἐπ᾽ ἐκείνοις γεγένηνται. 
«“ ᾿ ΄ ΟΡ « Ν “Ἢ ΕΙ ΄ 

Ὥςε πεπαιδευμένες ἥμας, ὡς τὸ πλεονεκτεῖν ἀκερδὲς 
ἐςι, νῦν ἐλπίζω πάλιν μετρίους ἐν τῇ πρὸς ἀλλήλες Φιλίῳ 

12 ἔσεοθα!. Α δὲ βελόμενοί τινες ἀποτρέπειν τὴν εἰρήνην, 

διαδάλλεσιν, ὡς ἡμεῖς ὃ Ἰδλίαε δεόμενοι, ἀλλὰ φορόμενοι, 

μὴ ̓ Ανταλκίδας ἔλϑη. ἔχων παρὰ βασιλέως χρήματα, 
᾿διὰ τῶϑ᾽ ὁ ἥκομεν" ἐνθυμήθητε, ὁ ὡς ̓ Φλυαρᾶσι. Βασιλεὺς 

μὲν γὰρ δήπου ἔγραψε, πάσας τὰς ἐν τῇ “Ἑλλάδι πόλεις 

αὐτονόμες εἶναι!" ἡμέϊς δὲ, ταυτὼ ἐκείνῳ λέγοντές τε κοὴ 

τρώξοντες,. τί ἂν φοξοίμεϑα βασιλέα ; ἢ τοῦτο οἰεταί 

τις, ὡς ἐκξείνος ̓ χρήματα ἀνωλώσως ἄλλες μεγάλως σοι-- 

ἤσαι Ι μᾶλλον, ἢ ἄνευ δαπάνης, ἃ ἔγνω ἄρισα, εἶναι, ταῦτ 

13 ἑαυτῷ τῷ πεπρᾶχϑαι--Ἐἶεν. τί μὴν ἥκομεν ; ὅτι μενῶν οὐκ 

᾿ ἀπορῶντες, γνοίητε ἂν, εἰ μὲν βόλεοϑε, τρὸς τὼ κατὼ 

ϑάλαδαν ἰδόντες, εἰ δὲ βόλεεϑε, πρὸς τὼ κατὼ Ὑῆν ἐν 

τῷ παρόντι. τί μήν ἐςιν ; εὔδηλον, ὅτι [εἰ] τῶν συμμάχων 
Ἀ » » Ν 7 «᾿»ν ἈΝ »“» ᾽ 7 »"» εἶ 

τινὲς οὐκ ἀρεςὼ πράξεσιν ἡμῶν, ἢ ὅμῶῆν ἀρεςά. ἴσως δὲ 

εὐπσορώσι “4, Ῥίὸ ἐμοστειρότεροι ἀἰδὶαπὶι λοῖσὸ ἃὰϊ βύλεσαι ἀὰς ἤγηϊς γουραπι, 
ἀπησίανίς Ἂ Ῥογίαδ, ἦαπι διερἢ, πιοηαῖε, 

δ, 11, νῦν γῶν ὡς ἰσσυδάσατι, Μο- 8. 11. μενοῦν οὐκ, [τὰ σοπ͵υηχὶ, 
τὰν ἢ, 1, [τα νοσεῖς ̓  (ΑἸ ἐπὶ ἐπ᾿ ργθείθητκὶ, 
εἰἰα τ οἰνίτατοπι Πθετγίαἰ! σοηία!αἱ- 
πίε, ἰαπιση οπηηοα γεάίεγυηι δὰ (οοἱο- 
ταίετῦ Τα πόγαπι, ἰπἰυτία αὐἐεξιο- 
τὰπι, Ἑαυΐάσπι ρου αἰ 'αυοα οτγαιίο- 
εἰν πιο δγοπὶ ἀχοία δ (αἰρίοογ ἡ 
σετῖς ἰοουβ εἰ Ἰπσυποίων, εἰ ογαιίο 
δίυϊοι, 

8,12. τιιτρᾶῦχϑω, Ἐχοία! δ βού- 

Γαϑάσηις Μοτο, νυϊκαῖαπὶ μὲν ὄν, 5εὰ 
Εαά, Α,.}. Ομ, ὃ οπλίττυηι, 

ὅσι [47 τῶν. Ἰθεϊεπάυπι ἀ ν᾽ ἀἰτ ᾽δπν 
1, οἵ Βίθρἢ, 

ἢ ὑμῖν, Απῖς δὲ8 νοσοβ ὁχοία εἴς 
μᾶλλον, [αἰτίαν ἰηιοϊ ροηάατα εἰἥε, 
τη Μοτδ, ἰοῦσαι ἤσπο ἰπίετ- 
ῥτγειδτο  αυοίάδηι ΓοοἷοΚ ἔλοοτο, αλδὲ 
ῃοὸπ ἴπτι νΟδὶ5 βταία, στὰ ΠΟΡΪ5 



, Γ ῥασων Δ... 
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"σ᾽ αὶ βελοίμεϑ᾽ ἂν, ὧν ἕμκα τερεσώσατε ἡμᾶς, ἃ ἀεϑῶς 
ἔγνωμεν, ὑμῖν ἐπιδέξαι!. Ἵνα δὲ καὶ τοῦ συμφόρε ἔτι τά 
ἐπιμνηάγῶ, εἰσὶ μὲν δήπου πασῶν τῶν πόλεων αἱ μὲν τὰ 
ἡμέτερα, αἱ δὲ τὼ ὑμέτερα Φρονᾶσαι, καὶ ἐν ἑκώφη πόλει 
οἱ μὲν λακωνίζασιν, οἱ δὲ ἀδιικίζασιν. εἰ οὖν ἡμέίς φίλοι 

γενοίμεϑα, πόθεν ἂν εἰκότως χαλεπόν τι τροσδοκήσωι- 

μέ αὶ γὰρ δὴ κατὼ γῆν μὲν τίς ἂν, ὑμῶν φίλων ὅ αμώμαι 

ἱκανὸς γένοιτο ἡμᾶς λυπήσαμρξ, κατὰ ϑάλαξαν γεμὴν τίς 
ἂν ὑμᾶς βλώψαι γὴ ἡμῶν ὑμῦ ἐπιτηδείων ὅ ὄντων; ᾿Αλλὰ 15 
μέντοι πόλεμοι ἀξί ποτε γίγνονται, κοὶ ὅτι καταλύονται, 

πάντες ἐπιςάμεϑα, κοὴ ὅτι ἡμᾶς, ἂν μὴ νῦν, ἀλλ᾿ αὖϑίς 
ποτε εἰρήνης ἐπιϑυμήσομεν. τί οὖν δὲ ἐκεῖνον τὸν χρόνον 
ἀναμένειν, ἕως ἂν ὑπὸ πλήϑες κακῶν ἀπείπωμεν μᾶλλον, 
ἢ οὐχ ὡς τάχιςω, τορίν τι ἀνήκεςον κακὸν γενέοϑ αι, τὴν 

εἰρήνην «ποιήσασθαι ; ᾿Αλλὰ μὴν οὐδὲ, ἐκείνες ἔγωγε ἐπωκ- 16 
νγῶ, δΐτινες, ἀγωνις᾿αἱ γενόμενοι, καὶ νενικηκότες ἤδὴ ποδλά- 

κις, καὶ δόξαν ἔχοντες, τω Φιλονοικῶσιν, ὥςε οὐ τορότερον 
τσαώονται, πρὶν ἂν ἡ πηϑέντες τὴν ἄσκησιν καταλύσωσιν" 

δδέ γε τῶν κυξευτῶν, οἵτινες αὖ, ἐὰν ἕν τι ἀποτύχωσι, 

περὶ διπλασίων κυξεύεσιν' ὁρῶ γὰρ καὶ τῶν τοιστων τὸς 

λείας ἀπόρες παντάπασι γιγνομένους. “Δ χρὴ κρὴ 17 
ἡμᾶς ἰδρῆνοαν εἰς εὲν τοιῶτον ἀγῶνα μηδέποτε καταξή- 

ναι, ὥςε πάντα λαξεϊν, ἢ πάντ᾽ ἀποξωλεῖν" ἕως δὲ ἐῤῥώ-: 

μεϑα κα εὐτυχϑμεν, φίλες ἀλλήλοις γενέοϑθα!. ὅτω γὰρ 
ἡμεῖς τ᾽ ἂν δὲ ὑμᾶς, καὶ ὑμεῖς δὶ ἡμᾶς ἔτι μείζες, ἢ τὸν 

τσαρελϑϑόντω χρόνον, ἐν τῇ “Ε)λάδι ἀναςρεφοίμεϑα. 

τηοϊεῆα Ταπῖ, Γεοηοῖ. ἐπηεπάαρθαι ἧ- ἀϊ ἱπιεγργείατὶ νυϊεαίδση ᾿ςξεϊοπεπι. 
μεῖν οὐδὲ ὑμῖν ἀρεςά. Ἐτ. Ῥοττὰ5 ἀεεη- ἘᾺ ρτοίοηο αδιῃ]είάτατη. [τ ἀϊοϊτωτ 
ἄμπιὶ οεπίεδαι ροβγεπιατῃ ἤοΟ ογταῖο- ἄσκησις ἴῃ Μεπηοτδῦ. ᾿ἰϊ. 14. 3. δὶ 

, ἨΪΒ τη ὈΓΌΓΩ. υἱάς ποῖαβ, [τὰ ἀσκησὴς ἸὈϊάεπι ἀϊοῖ- 
ξ. το, ἀλλὰ μεένσοι, Μοτὰβ οὰπὶ τὺσ ᾿ἰϊ, 7. 7. 

Τμεοποῖαν. εἰπεηᾶαι ἀλλὰ μὴν ὅτι. ἀσοτύχωσιν. Ματξο [εοὩο], ἐπυσύ- 
8. τό. τὴν ἄσκησιν. Μοτυ8 ἄϑλησιν χώσι. 

Ἰεροτα γοϊεσδὲ, ααϊ ἀς δδιοης ςετίδη- 
νῷ 4 

“ὃ -- 



“Φῃ--"» 
19 μὴ εἶναι ἔνορκον, συμμωχέϊν τοῖς ἀδικωμένοις. 

“»Ὦ ἐγ 
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5. Διξώτων δὲ τέτων καλῶς ᾿ἀπῶ,. ἀψηφίσωντο. κοὶ οἱ 
Λακεδαιμόνιοι, δέχεοϑαι τὴν εἰρήνην, ἐφ᾽ ᾧ τἕς τε ἁρμο- 

σὰς ἐκ τῶν πόλεων ἐξάγει, τώ τε «ῳϑως διαλύειν, 

καὶ τὼ ναυτικῶὼ, κρὴ τῶ ταεζικὼ, τάς τε πόλεις αὐτονόμες 
ἐῶν. εἰ δέ τὶς παρὼ ταῦτω ποιοίη, τὸν, μὲν βελόμενον 

βοηθεῖν ταῖς ἀδικεμένωις πόλεσι" τῷ δὲ μὴ βουλομένῳ 
Ἐπὶ τό- 

τοῖς: οὐρεσ μὲν οἱ Λα ὄνιοι ὑπὲρ αὑτῶν καὶ τῶν 

συμμάχων, ᾿Αϑηναῖοι δὲ καὶ οἱ σύμμαχοι κατὰ πόλεις 

ἕκαφοι. ἀπογρῶ νψψάμενοι δὲ, ἐν ταις: ὀβωμοκυίωις πόλεσι 

καὶ οἱ Θηθαῖοι, προσελϑόντες πάλιν τῇ ὑφξεραία. οἷ, πρέ- 

᾿ σᾷεις αὐτῶν ἐκέλευον; μετωγῥάφειν ἀντὴ Θηδαίων Βοιωτὸς 

ὀμωμοκότας. ὁ δὲ ᾿Αγησίλαος ἀπεκρίνατο, ὅτι μετῶ- 
γρώψει μὲν ἐδὲν, ὧν τὸ πρῶτον ὦμοσάν τε καὶ ἀπεγρώ-. 

᾿ ψναντο" εἰ μέντοι μὴ βέλοιντο ἐν ταῖς σπονδαὶς εἶναι, ἐξαν- 
20 λείφϑειν ὁ ἂν ἔφη, εἰ κελεύοιεν. Οὕτω δὲ εἰρήνην τῶν ἄλλων 

᾿ 

πεποιημένων, πρὸς δὲ Θηζξαίες μόνες ἀντιλογίας. ὅσης, 

οἱ μὲν ̓ ᾿Αϑηναῖοι ἕτως εἶχον τῆς γνώμης, ὡς νῦν Θηξαίϑε, 

τὸ λεγόμενον, [μὴ] δεκατευθῆναι ἐλπὶς εἴη" αὐτοὶ δὲ ο οἱ 

τ σδας παντελῶς ἀϑύμως ἔχοντες ἀπῆλθον. Ἶ 

“« 

ἅ. 18, ἔνορκον, 86 τοξὶς Βιθρῆδη. μῖν, νῦν ἰλϑτ)ς, σὸ πάλαι λεγόμενον, δὲ- 
ΡΙῸ νυϊρᾶιο εὔορκον, Γδσατὰ5 ῬΏΙΟΙΡΕΙ κατιυϑῆναι Θηδαίους. Βοϊϊοςς οαπὶ 
νεγῆοπεπι, αὐᾶπι ρχοθανογας οἰδιη 
Ἐτ, Ῥογίυϑ, 

ἢν. 19. κατὰ νγόλοις. Ὀϊοάοταβ χν, 
50. διὰ σὸ σἄσιν ἀρίσκοιν. κατὰ τοόλιν 
γίνεσαι ποὺρ ἕφκψε καὶ τὰς τὴ να ἀε 
οδάςπι τὸ ἀἰχίε, 

τορίσξεοις αὐτῶν. Ῥιαιαηςμων. ΑϑοΩΙ. 
, Ἐρατοϊποπάδτη πορλῖπαϊ οἴ το πὶ 

μὶ. ΑἸΐτοΥ ΠΆΥΓΑ, 
68, 20, τῆς γνώμη,,. [τὰ (Πρ εχ 

ποτα Χοπορδοηι τὸ νυϊχαῖο σὴν 
γνώμην, Μιὰς Ζευπίυπι δὰ εἰπογαῦ, 
ἵν, 8, 7, 

[μὰ] δενασενθῆναι, βοηίων εἵασεί 
χα σοιηρᾶγαίο ἴοσο Πιπη}} ἱπίγα. νἱ, 
σἂρ, 4, ἰὰν δὲ ὑμεῖς καὶ ἡμῶν ὁμονοήσων- 

Χοτιχὶβ σορὶδο, ρεγ Οτεοίατη ἀἱ 
τ, τ α9 ἢ δὶ αὐῦε8. δαϊαηχίξηϊ, 
Ῥοῖδα νἱδιοτεβ Ογθοὶ ἀςφογενόσαηξ 
δῆς ργοάϊτίοποπι τοὶ αυᾶταπὶ οἷν τα - 
τασα Οἱοἷτοὶ εἰ βοστίαγαμι ἐξα ἀϊοίου 
ἀςοίπιατε, Ἐογπιυΐατα ἀςοϊτηδτὶοηὶβ 
Ροίαϊε Ηετοάοιυβ γἱΐν 132. Εχ δϊ9 
οτηηΐθι τηαηϊςαπι ὅς νἱεἰατα νὰ]- 
κατὶϑ Ἰςδιϊοπὶβ, αδὶ μὴ ἰπ μὲν πησϊαθαῖ 
Ῥα!πηοτί8. Εχογοῖξ, . 74. ἈΡΡτοὸ- 
Ῥδηῖς ὙΝ ΟΕ] ρῖο δὰ Ἰοϊοάοτγαπι χν. 

τι, Ἀεδευβ ἀεϊεηάππι οδηΐεθαι ουτὰ 
το Μοτγυϑ. 
αὐτοὶ δί, 1τὰ σὰπὰ ΜοιῸ ΤοτρΗ ῥσὸ 

γυϊγαίο σε, - 
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ἘΚ δ τ τότε οἱ μὲν ᾿Αθηναῖοι τάς τε ΜΚ ἐκ τῶν 
ϑύλεων ἀπῆγον, κα ἡ Ἰφικράτην ̓  τὰς γαὺς μετεπέμποντο, 

κορφὴ ὅσω ὕσερον Ν μετὰ τοὺς ὅρκες, τὸς ἐν Λακεδαί- 

βρη γενομένας, πάντα ἡάγκασαν ἀποδᾶναι.. Λακεδαι- ΟἸγτιρ. 

μόνιοι. μέντοι ἐκ μὲν τῶν ἄλλων πόλεων τἕς τε ἁρμοςὰς 9: 

κοὴ τὸς φρυρὸς ἀπήγαγον Κληδμθροτον δὲ, ἔχοντω τὸ ἐν 2 
Φωκεῦσι φράτευμα, κρὴ ἐπερωτῶντα τῷ οἴκοι τέλη, τί χρὴ 

ποιξίν, ΤΙροϑόε λέξαντος, ὅτι αὑτῷ δοκοίη, διαλύσαντας 
τὸ Ὑρέρομὰ κατὰ τὸς ὕρκες, χὰ ϑρλογγΜλωντεΣ ταῖς 

πόλεσι, δυμξαλίϑα εἰς τὸν ναὸν τῷ ᾿Ασϑλλλνρ, Ὁ ὁπόσον 

βόλοιτο ἐ ἐκάδη πόλις, ἔπειτα; εἰ μή τις ἐῴη αὐτονόμους 

τὰς πόλεις εἶναι, τότε σάλιν παρωκωλέσαντως τὸς συμ- 
7 »“" 3 ͵7 ͵7 “ "7 δι᾿ 

μάχους, ὅσοι τῇ αὐτονομία βούλοιντο βοηθῶν, ἄγειν ἐπὶ 

τοὺς ἐναντιδμένες" ὅτω γὰρ ἂν ἔφη οἴεαϑαι, τς ξε ϑεοὺς 
᾽ ͵ Ν Ν ᾿ -“ "δ 9, ε 

εὐμενεξ άτες εἶναι, καὶ τὰς πόλεις ἥκις᾽ ἂν ὥχϑεσθαν" ἡ 
δὲ ἐκκλησία, ἀκόσασα ταῦτα, ἐκεῖνον μὲν Φλυαρέϊν ἡγή- 

» Ν ε Ν 7 3 Φ... 2 ὁ 

σατο ἤδη γὰρ, ὡς ἔοικε, τὸ δαιμόνιον ἤγεν" ἐπέσειλαν δὲ -᾿- 

τῷ Κλεομιδρότῳ, μὴ διωλύειν τὸ σράτευμω, ἀλλ εὐθὺς 
“ ΙΝ Ν ͵ὔ ᾽ Ν ᾽ δα 3 ᾿;) Ν ΄ 

ἄγειν ἐπὶ τὸς Θηξαίως, εἰ μή αὐτονόμιδε ἀφιείεν τὰς τό- 

ΡΝ 

λεις᾿ ὁ δὲ Κλεόμξροτος, ἐπειδὴ ἐπύϑετο τὴν εἰρήνην γεγε- 3 

8. 1. μετὰ σὼς ὅρχυς. Νίαϊε πες 
νεῖῦα οὐϊταπι Α. 1, (αῖ, Απίεα 
ἔλαξον Μᾶδῖρο Ι, 

Κλεόρεξροσον, Ὀταϊοηεγα, ταῦ ϊεῖ5 
ΤΩΘΓΊΘΓΙΒ ᾿πτογο τη, δὰ ΡΥ ΠΊ τ δι δ8 
ΤΕΡῸΪ ἃ 5 τ μὴν οοηδίας ΤἸμδοποϊανα8, 
ἃηῖα Κλεόροδροτον αὐάἀεναί οὐ: ἀεϊπάς 
εδι, 2. Ππ δὲ ---ἡ δὴ ἐκκλησία--- 
εἰ Γδέξ. 3. ὁ γὰρ Κλεόμξρυτος Ἰεβοῦδῖ, 
ϑεὰ ν οὐτὰ Η,]. Βιερῆδηο Ὦγρεγ- 
δαιὶ ὁχουΐδιοπα Μοτὰβ εἰ δηΐδ δὰ πὶ 
Μαϊοκόπαὶις δὰ Ἡδτοάοι. Ρᾶρ. 442. 
δαπο Ἰοοὰπι ἀδίεπϊς. Ῥογίαβ δαὶ 
ν Ιο δὲ μένειν εἴων ἀἴααε ἰηξεγροπὶ ΡΟ 
σί χρὴ σοιξιν. 

8. 2. ἐς χὸν γωαῦν, 61} 8η Ὠεϊ- 

ΗΝ ΔροϊΠ ἰδ ὁ ̓ 
[ὕτω , γὰς ἄν ἔφη οἴεσθαι, τῴς τε ϑεὸς 

εὐμεν, εἶναι. Οοηξίπυδηάα δγᾶῃϊ ἢδδο. 
Οοπηηὰ ρΡοπιυτη οὐαίϊ, 49 πλϊπιβ 
Ραγιοα]α Ῥοζθπεῖα] 5. τείευτὶ ροδῆε δὰ 
εἶναι, Οπιπῖηπο ἴῃ Οτϑδοῖβ πἰπηΐβ νὰ] 
σοσηπΙδῖα ἀπ] ΠῚ18, εἰίδτη ἴῃ Γδιίηΐς, 
Ρ. Α. Τροίας 

ἀφιεῖεν. Μαϊὶε Α. 1. σαῆαὶ, ἀφίοιεν, 
εἰ ἢς ἴζογατα ἀείποερϑ. 

.3. ὁ δὲ Κλ, Ψετδᾶ ὑποὶβ ἱποϊαΐα 
ἀεϊεπάα εἰ εχ Γαρετοτὶ 5 το πλοῖο τὰ - 

ἰξὰ εξ, τεδὶς νἱάϊε Ναὶοκεηδῖν δά 
ἐγοάοξαπι Ρ. 442. οὐ)5. οτ ἥπ οτηΐ- 

ἢϊ δηποίατε Μοσαβ. 
[Νετθα : ὁ δὲ Κλεόρδροτος, ἐπείδῃ-τ-: 
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--. ΄ Ν ΟΡ. δρλν, 7 Ἀ “ν 
νημένην, πέμψας πρὸς τὸς εφόρους, ἠρωτῶ, τί χρή ποιεῖν 

ε δ᾽ ὦ .Ν 7 ψιΝ Ἂς Ψ 3 Ἀ 
οἱ δὲ ἐκέλευσαν αὐτὸν φρωτεύειν ἐπὶ τὸς Θηξαίες, εἰ μὴ 
ΕΣ »-»“» ΝΝ Ἄιὰ κα ᾽ 7 Φ ΩΝ ον ἠξο δέ 
ἄφιειεν τὰς Βοιωτίως τόλεις αὐτονόμες. ἐπεὶ οὖν ἤσϑετο, 

οὐχ, ὅπως τὰς πόλεις ἀφιέντας, ἀλλ᾽ ἐδὲ τὸ φράτευμα 
͵͵ ε ᾽ Ν. Ν, “ἊΝ - νυ Ε 

διαλύοντας, ὡς ἀντιτάξοιντο πρὸς αὐτὰς, ὅτω δὴ ἄγει 
τὴν φρατιὼν. εἰς τὴν Βοιωτίαν. κρὴ ἡ μὲν οἱ Θηξαῖοι εμ- 

δάλλειν αὐτὸν ἐκ τῶν Φωκέων τυροσεδόκων, καὶ ἐπὶ φενῷ 

τινι ἐφύλωξον, ἐκ ἐμξδάλλει" διὰ Θισζξῶν δὲ ὀρεινὴν κοὴ 

ἀπροσδόκητον πορευθεὶς, ἀφικνᾶται εἰς Κρεῦσιν, καὶ τὸ 

τέζχος αὐρέϊ, κοὴ τριήρεις τῶν Θηξαίων δώδεκα λωμζάνει. 
: “ Ν ΄ ᾿: Ὁ Ἅ, 3 Ν »“"ὝἪ ᾽ὔ ᾽ 

4ἀΤαῦτα δὲ ποιήσας, "ἡ ἀνγαξὰς ἀπὸ τῆς ϑαλάξης, ἐφρα- 

τοπεδεύσωτο ἐν Λεύκτροις. τῆς Θεσπικῆς. οἱ δὲ Θηξαῖοι 
» 7 3..4. ἡ Ν ͵ ΕῚ ἧς 

ἐςρωτοπεδεύσαντο ἐπὶ τῷ ὠὡπαντικρὺ λόφῳ, οὐ τπσολὺ δια- 

λείπονϊες, ὠδένας ἔχοντες συμμάχες, ἀλλ᾽ ἢ τὰς Βοιωτῶς. 

Ἔνϑα δὴ τῶ Κλεομζρότῳ οἱ μὲν φίλοι τυροσιόντες ἔλεγον" 
͵7ὔ » ᾽ ΄ ’ 

5. Ὦ Κλεόμθροτε, εἰ ἀφήσεις τὸς Θηδαΐες ἄνευ μάχης, 
͵7 ενς ἰον ͵7 "οι “ ᾽ 

κινδυνεύσεις ὑπὸ τῆς πόλεως τὼ ἔογατω πωϑέϊν. ἀνωμνη- 

αϑήσονται γάρ σξ, 'ὰ ὅτι, εἰς Κυνὸς κεφωλὼς ἀφικόμενος, 
δὲν τῆς χώρας τῶν Θηξαίων ἐδήωσας, καὶ ὅτι, ὕςερον 

ἤ ᾽ ΄ ν»ν μ δὴ ᾽ ᾽ δ  ἱΝ 
σρατεύων, ἀπεκρξαγης τῆς ἐμδολῆς, ᾿Αγησιλάξ ἀεὶ ἐμ-- 

δάδλοντος διὼ τοῦ Κιϑιαιρῶνος. εἴπερ οὖν ἢ σαυτῇ κήδῃ, 
ΓΆΔ, " ᾽ -“ ᾽ ΄ δυὰς Ν » Υ ε 
ἢ τῆς ταἀτρίδος ἐπιϑυμέϊς, ἀκτέον ἐπὶ τὸς ἄνδρας. Οἱ 

μὲν φίλοι τοιαῦτω ἔλεγον" οἱ δὲ, ἐναντίοι, νῦν δὴ, ἔφασαν, 
δηλώσει ὁ ἀνὴρ, εἰ τῷ ὄντι κήδεται τῶν Θηδαίων, ὥσπερ 

Βοιωτίας σόλεις αὐτονόμνς, ἸαπῸ 8. ἰπ- 4 ἰσὶ φσινῷ σιν, Οοουραᾶνοεταις οηἰπὶ 
οἷυάδί ἀευεῦδης. ἥν “ἀφεμαϊ.} Ἐραπιϊποηἀὰβ σὰ σερὶ τὴν Κορώνειαν φι- 

ὧς ἀντιτάτηοινσο, Ἀσέὶς Βτγοάδοι5 οἱ 
Ἰοποῖαν, επηεπαγαης νυἱραία τ ἀν- 
τιτάτῆεντο, ῬΒ οἱ ρθυς Βαπο Ομ ἐπὶ 

ἐπὶ οτδιϊοηΐ οὐἱς, ἀηποιίληίο 
τ, Ῥοτίο, ΟἸἰθίεγυμη πηίεαυδλιη ΟἹο- 

οὐδγοίυθ χογοίία πη ἀυσετγεῖ οοηίτᾶ 
Τμεῦαπος, Ἰεκαίος (αἱ δ ἃ Τοεάδε- 
τηοηΐο ΤΉ ρας. τ ΠῸκ5, αοἱ φαίάςπη, 
αὐ δηίοα, σοηάϊείοπεβ ἔσγγοηις, (δά 
αἴρεγατο (ἢ {ἔΠϊ το ροπίαπη, γοίετγι Ὁ ]0- 
ἄοτυν χν, 61, 

νὰ, δυδϊοτο Ποάοτο χν, 52. 
ὁροινήν, Ἰϊοάοτυ: δηξελθϑὼν σὴν σα- 

(αϑαλασ]αν ὁδὸν, χαλεπὴν σαν, ἐνέξα- 
λὲν ἐξ σὴν Βοιωσίαν ἀκινδύνωρ' ἐν παρόδῳ 
δέ σινα τῶν τυολισμαφίων χειρωσάμενος 
καὶ σριήρων ἱἰγκρατὴς ἰγένιτο, 

8. 5. σοῦ, καὶ ὅτι, ΑἸά, ]υηῖ, ὅτε, 
ϑεά ρῥτορίεγ (δ θηβ. ὅτι, νυ]ραίατι 
Ῥτροίογο, ϑίγη οπὶ Ἰοσὰπὶ ἰηίτα ο, 5. 
νἱἀφοί πηι, 

κήδιται, Ῥανεὶ ΤῊ αηΐθ, Οἴοεῖο 
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λέγεται. Ὁ μὲν δὴ Κλεόμξροτος ταῦτω ἀκξων ππαρω- 6 

ξύνετο πρὸς τὸ μάχην συνάπῆειν. τῶν δὲ αὖ Θηξαίων οἱ 

προεφξῶτες ἐλογίζοντο, ὡς, εἰ μὴ μάχοιντο, ἀποφήσοιντο 

μὲν αἱ περιοικίδες αὐτῶν πόλεις, αὐτοὶ δὲ πολιορκήσοιντο" 

εἰ δὲ μὴ ἕξοι ὁ δῆμος ὁ Θηξαίων τἀπιτήδεια, ὅτι κινδυνεύ- 

σοι καὶ ἡ πόλις αὑτόϊς ἐναντία γενέοϑ᾽α!" ἅτε δὴ καὶ πε- 

Φευγότες πρόσθεν πολλοὶ αὐτῶν ἐλογίζοντο, κρέσσον εἶναι 

μαχομένες ἀποθνήσκειν, ἢ σάλιν φεύγειν. Πρὸς δὲ τὥ- 7 

τοῖς τοωρεϑάῤῥυνε μέν τι αὐτὸς κα ὁ χρησμὸς ὁ λεγόμενος, 
ὡς δέοι ἐνταῦϑιω Λακεδαιμονίους ἡ Πηϑῆναι, ἔνϑα. τὸ τῶν 

ταρϑένων ἦν μνήμω, αἣ λέγονται, διὼ τὸ βιωοϑῆναι ὑπὸ 

Λακεδαιμονίων τινῶν, ἀποκτέϊναι ἑαυτάς. καὶ ἐκόσμησαν 

δὴ τοῦτο τὸ μνήμω οἱ Θηδαῖοι πρὸ τῆς μάχης. ἀπηγ- 
΄ ᾽ » ᾿ ᾽ “᾿ « ε, ᾿Ὶ 

γέλλετο δὲ ἐκ τῆς πόλεως αὐτοῖς, ὡς οἵ τε νεῷ. πάντες 

ΟΠῆς. ᾿. 24. ““ οὐτὴ ΟἸεοτη τοῖα, ἰη- 
ν᾽ ἀϊατπι τἰτη θη 5, ἰδηθγα οὰπὶ Ἐρατηΐ- 
ποηάᾶ οοηβὶχ ει," ϑΘΘαυϊΓ 18 [0 11}- 
οε Χεπορμῃοηίετη, αἱ πο τ] πὶ 
Ερδγηϊποηάθε ποτηεη τᾶουϊτ, αἱ πηο- 
ῃὰϊς Μοτὰβ, [δὰ ἴῃ δὸ ετίατα τυ άϊυ πὶ 
Τασμα ἴῃ [οράξοπηοηΐοβ ρῥτοαϊάϊι, 
αὐυοά" ἱπάυοίαταπι Ππαυσα τησπηϊηετὶτ, 
4188 {πϑάφηῖς 7]16ἴοης ἔεοογας σὰ πὰ 
ὙΠερδηΐβ. Ροη 1145 ἱπάυοϊας γεν 8 
ΟἸεοπιθτγοίαβ οοουγτὶς εχογοϊταὶ, 4 6 πὶ 
τοδί πηὺβ δἀάἀυοεθαῖ; ααΐ, Ὠ 1} οὐ- 
ΤᾺΠ5 ἱπάαοίδγαγῃ 105] υτα τη, σο- 
Εϊρεῖς αῖαϊε οαπὶ ΤΠεραπΐβ8. ΤΠο- 
δΠΟΙῚ ΠῚ ΟΟρίἃ8 ΘΠ οσΆἢ8. Ροίαϊς 
Ῥιοάοτ, ὅοοο. αυϊθο5 ἀδπιὰτ 16ἴοῃ 
δαϊαηχετγαὶ ροδἶτεβ τ σοο, εηυἶῖε8 δοο. 
Χεπορμοηίθῃ σοπίγα Ῥαϊτη θη πὶ ἀ6- 
ἐξηάετα οοπαιὶ ἴὰπὲὶ Ποάνγε!} Απηδ], 
Χεπορῆ. Ρ. 277. εἰ ΥΥ ἘΠ! πε; δὰ Ὠ]ο- 
ὅτ. Ἰΐ. Ρ. 46. 

8. 6. ταῦτα ἀκόων. Ἀ. }. Βτ. (α8]. 
ποιαῦχα. 

οἱ προεφῶσες. ΜΌΪτΟ ἀοουγαίῖι5 ἀ6- 
Ἰϊθοτατίοποῦα Βοσοίδγο ματα πὶ ἐπαγγαῖ 
Ῥϊοάοτυϑ χν. 53. δεᾳ Πεὲο ἀδ] θδγαιὶο 
ἕαϊς  δηὶε ἔσκάυβ οὐπὶ ΟἸεοταθτοῖο 
Ἰδῖατα, φυοά τὰσυϊς ΧΟΠπορῃοη. 

ἅδε δή, Μαῖρο Ιμδοποῖαν. ἅτε δέ. 
8... 7. χρησμὸς ὁ λεγόμενος. 1,6 η- 

ὁτὶὰ5 ἀχί,: ϑρδδίεβ ἰῃ οκετγοῖτο 

πρῶ 

ὙΤΒεθαπούαπι ΡῈ] σανὶς ἢος παλαιὸν 
λόγιον τοῖς Σπαρτιάταις, 40 τηοΠ6- 
θαπίωγ δάνεια τὸ Δεύχ τρικὸν μήνιμα, αἴ 
Βαθεις Ὀϊοάογαϑβ εἰ ΡΙαΔτο 8 ἰῃ Ρε- 
Ἰορίάα. Οοηβηππαῦδης μος ἰμάϊοϊα πὰ 
δῸΡΏΓΕΒ εἰ ΓΔοετγάοξεβ, ἰηἀραπθο, Οἱ. 
Πὶοάοτγυϑ ΧΥ. ὁ. 54. 

τυαρϑένων. ϑοεάδῇ εἰ Τιεμδιγὶ ΒΕ] 149 
ΔΡΡΕΙΪας Ὠιοάοταβ ; ποπιῖπα ρβοίαϊξς 
Ῥαυΐδῃ. ἰχ. 13. ΑἸ τεσ ΡΙ ατατοῆ 8, 

“Ἷ σε νεῷ πάντες. Ὠιοάοτγαβ ἴα : ὅφι 
τὰ κατὰ τὸν νεὼν τοῦ ρακλέες ὅπλα: 
τυαραδόξως ἀφανῆ γέγονε, καὶ λόγος ἐν 
σαῖς Θήξαις ἔδοτα, ὡς τῶν ἡρώων 
τῶν ἀρχαίων ἀνειληφότων αὐτὰ καὶ βοη- 
ϑξιν ποῖς Βοιωτοῖς ἀπεληλυϑόσων. Αἀ- 
ἀΐξ αἰῖϊα ἤἥξηδ, εχ ογάσυϊο Ττορδο- 
ὨΪ 8118, αυδε΄ αυϊάφτη οπγηΐα εχ 
(ΑΙ ερς ἰαπιὰ εἰξ τοξὶς ἀγροῖς 
ὙΥΕΒΕΠ ες: εχ Οἰςετοης ἐς Ὠἰϊνίη. ἱ. 
34. Οἱ ἰατηθη εἰ : ἀγπιᾶ, αυξ χα 
ἴῃ ρΡαπ θυ ἕασταηῖ, εα ἴὰπι Ὠυ πιὰ 
τορετία. Ἐδάεπι παρεὶς Ῥοϊγεθηὺϑ ἰἱ. 
2. ὃ. εἰ Εραπιϊποπάξε {τὶ θαΐε ργαάεη- 
ἴϊε6. ΑἸϊυά Ἐρατηϊποηάξο εοάδθπὶ ἴεπι- 
Ῥοζγο Ἔχοορίταϊα τη Εγαϊδρθπηα, δὉ 4}}}5 
οτα Ππῇ (οτὶ ριογῖθα5, ροίαϊς [ἀδπι ἰϊ. 
2. 12. ὍὯΒῚ σορίδβ Γδοεάςοτηοηϊογαπη 
αἷς ἔα ε 4ο,οοο. ὩὈς ἀττηΐβ, ποξξαὰ ἐσ 
τευ 115 Γὰ Ὀτγαξεῖ5, πᾶτταῖ ετίατῃ ΕἸΟΙ- 
αἰ ἢ. τι, τό, 
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αὐτόματοι ἀνεῴγοντο, αἱ τε ἱέρειαι λέγοιεν, ὡς νίκην οἱ 
9 εοὶ Φαΐνοιεν. ἐκ δὲ τὲ Ἡρακλέφ, κοὴ τὼ ὅπλω ἔφασαν 

ἀφανῆ εἶναι, ὡς τῷ Ἡρακλέες εἰς τὴν μάχην ἐξωρμημένε. , 

οἱ μὲν δὴ τινες λέγεσιν, ὡς ταῦτω πάντω τεχγάσματα ἤν 
δ τῶν προεςηκότων. Ἑἰς δὲ οὖν τὴν μάχην τοάντω τἀναντία 

τόις Λακεδαιμονίοις ἐ ἐγίγνετο, τὸς δὲ πάντα κοὴ ὑπὸ τῆς 
ψ τύχης κατωρϑῶτο. ἦν μὲν γὰρ μετ' ἄριφο τῷ Κλεομ- 

δρότῳ ἡ τελευταία βελὴ περὶ, τῆς μάχης" ἐν δὶ τῇ με- 
σημξρίᾳ ὑποπινόντων, κφὴ τὸν οἶνον ταροξύναι τι αὐτὰς 

9 ὀλύγετο, Ἐπεὶ δὲ ὡπλίζοντο ἑκάτεροι, κοὴ ἡ πρόδηλον ἡ ἥν, 

ὅτι ἡ μάχη ἄσωτρ, πρῶτον μὲν ἀπιέναι εὐμημϑον. ἐκ τοῦ 

Βοιωτίξ σρωτεύματος τῶν τὴν ἀγορὰν πωρεσκευακότων, "ἃ 

σκευοφόρων τινῶν, καὶ τῶν οὖ βουλομένων μάχεαδαι, 
“7 7 “- δύνα ΐ ͵ ἈΦ 4 

ταεριϊόντες κύκλῳ οἵ τε μετὼ τῷ Ἰέρωνος μια) οφόροι, "αὶ οἱ 
»" ᾽ὕὔ »" -ς ε »“" 

τῶν Φωκέων πελτας αὴ, καὶ τῶν ἱππέων ἩἩρακλειῶται καὶ 

Φλιάσιοι, ἐπιϑέμενοι τὸς ὠπιῶσιν, ἐπέφρεψάν τε αὐτὲς, 

κοὴ κατεδίωξαν πρὸς τὸ σρατόπεδον, τὸ τῶν Βοιωτῶν" 

ὥςε πολὺ μὲν ἐποίησαν μεῖζόν τε καὶ ἀϑεοώτεριν, ἢ ἢ τρό- 

το όϑεν τὸ τῶν Βοιωτῶν φράτευμω. Ἔπειτω δὲ, ἅτε καὶ 
πεδία ὄντος τῇ μεταξὺ, τροετάξανῖο μὲν τῆς ἑαυτῶν φά- 
λαγῖος οἱ Λακεδαιμόνιοι τὸς ἱππέως, ἀντετώξαν]ο δι αὐ- 

τόϊς ᾿ οἱ Θηδαῖοι τὼς ἑαυτῶν. ἦν δὲ τὸ μὲν τῶν Θηδαίων 
ἱππικὸν , μεμελετηκὸς, διώ τε τὸν πρὸς Ὀρχρομενίες͵ πόλε- 

μόν, καὴ διὼ τὸν πρὸς Θεσπιέας" τῶς δὲ Λακεδαιμονίοις 
11 κατ᾽ ἐκᾶνον τὸν χρόνον πονηρότατον ἥν τὸ ἱππικόν. Ἔτρε- 

τεχνάσματα, ἴτὰ ἰγαάϊτ Ὠἱοάοτι8 εχ οὖ βυλομίνων μάχισϑα.. Ῥεγπιο 
[6 , ΟΥἃ, να]οκοηαὶν δὰ δῖον. δθίτα ἰΐβη αὶ ρυρηᾶτο ποίϊεηι, ΤῊο- 
οι, διθϑέ, (ρὶ εηίε5 εχ ΤὭσθαπο Ἔχοτοῖτα ἀθίοσυης 

πάναντία τοῖς, ἵ,, εἴ 81, δ)ἀ- ᾳιξϊοτς Ῥοίγδοηο ἰΐ, 2, 2. 
ἀυηῖ μέν, μαμὶ Απ ἰάσπι, ἀς αὐοὸ ῬΙυϊᾶτ- 

ἐλέγετο, Ματκο ἵιξοποῖαν, ἔλεγον, οι ἀς Ῥγιῃ δε Ογδου}}β Ρ. 563. οἀ, 
ἢ, 9. πρόδηλον ἦν, Ἰ,κοποῖαν, Βίορῃ, Ἐοϊίκς ; σοῦ “Ἰέρωνος μὲν τοῦ Σπαρσιά- 

«οὐδηλον η ἦν, σου τορὸ τῆρ ἐν Λεύκσροις αὐτῷ γενομένης 
Βοιωτίου, Δ, 1. Β':γ], ομϑῳ. Βοιω- σιελευτῆς ἱξίπσεσον οἱ ἐφϑαλμοὶ σοῦ ἀν- 

τίν. δριάντορ, 

» 
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ον μὲν γὰρ τὸς ἵππες οἱ πλεσιώτατοι. ἐπεὶ δὲ φρερὼ 

Φανϑάη, τότε ἧκεν ὁ συντεταγμένος" λαβὼν δύ ἂν τὸν 

ἵππον κοὴ ὅπλω, ὁπόϊα δοίη αὐτῷ, ἐκ τῇ παρωχρήμα ἂν 

ἐσρωτεύετο" τῶν δὲ αὖ φρωτιωτῶν οἱ τὸς σώμασιν ἀδυνα- 
-“ ΠΑΝ ᾿ »" ε . 

τώτατοι καὶ ἥκιςω φιλότιμοι ἐπὶ τῶν ἵππων ἧσαν. Τοι- 15 
»" « « ιθ΄ »" ͵7 

οὔτον μὲν οὖν τὸ ἱππικὸν ἑκατέρων ἥν. τῆς δὲ φάλαγγος 

τὼς μὲν Λακεδαιμονίες ἔφασαν εἰς τρέϊς τὴν 

ἄγειν" τῶτο δὲ συμβαίνειν αὐτοῖς οὐ «λέον ἢ εἰς δώδεκω 

τὸ βάϑος. οἱ δὲ Θηξαῖοι οὐκ ἔλωνδον ἢ ἐπὶ τοεντήκοντώ 

ἀσπίδων συνεςρωμιμένοι ἦσαν, λογιζόμενοι, ὡς, νικῆ-- 

8.11. δοίη αὐτῷ. Ἐχ (ἀρετϊο 5 

τρεῖς Μογὰβ ὁ σπλώσιος. Εαυϊοπὶ 

ταδὶ! τα ὁποῖα ἂν δοϑῇ αὐτῷ, Οξεϊετατα 

ἴῃ οπιηὶ ἴετς Οτοοῖα ἱσισοσροφξιν ἀἰνὶ- 

τε8 ἀίαας ορυϊεητὶ {611 ροϊεταηῖ : 80 

Ὧ5. εαὰὶ ρυθοθεθδηΐασ ἐχογοῖταὶ πεῸ 

ἀριὶ πες ἐχογοιταιὶ δὰ ΡΌΡΠΔΙΩ : ἀς 

- αὰο σοπαυοήτας Χερορμοη ἴῃ Ἰιθτο 

ἀε Μαρίῆτο δαυΐϊζαμι. 
8.12. ἐς τρδὶς. 11 τεξὶς ἐπιοηάδ- 

υἱῖ βίερμδηυβ. Βεϊίαυθε Εάά, σρὶς 

δοίαας ἐς. 80 }]οεῖ ταοτα Ὠδθαΐς αᾶ- 

το λόχϑςς ὕηρα}! λόχοι οοταροημη- 

ἴω τυεντηκοφύσ, Οὗῖο ; Πξ8 ν6τῸ ἔνω- 

μοτίαις Τεἀςοίπι : ἰτὰ, ἂς Ἰοοπογαμι 

αυἰΐαφας φαδίαοτς Θβοπιοι 5 οοηδβοῖς: 

αυοά ἢ με Ἰοοοβ ογάϊηδιαν δοῖθθ, εἰ 

ἐποσυηλοῖίῖδε ΟΟἸ]ΟΟΔΏταΓ, τα, ὧς ῥτοὸ- 

ἐαπάϊταβ εἄτα πὶ ἴοτηοβ. τα 168. οοητὶ- 

πϑαῖ, εβοἰτατ, αὐ ῥτοβαπά τὰ8 ἤηρυ- 

Ἰογαπι Ἰοσμογατα δῖ ἰῃ ἀαοάξηοϑ πλὶ- 

Ἰϊϊε5. Οἱ, Χερορὰ. ἀς 1μδοεά, χὶ. 

Νείοῖο ἀῃ ἰϊα νοϊαθγῖς ἢ, 1. ἱπιεγρτος- 

ταῦ Μογαβ. [1 νεῖὸ "}}ς δὰ μ.1. ἕπο- 

πιοῖῖϑο ἥηραϊα ἰτα ἱποεάππι ἰπβγαξῖεε, 

ἂἴ ἴῃ αὐο θεῖ ογάϊμθ {το8. ἢπὶ τα] ]- 

τε5 (ἄγον υπὰ ἄγον Ὠθθεη οἰραηάοτ ἴῃ 

εἰπεῖι ΟἸϊεὰς) ; δας δὰ Τατημλατα 

ἀυοάςοϊτη, οτάϊμεϑ ε)αϊπγχοάϊ ἀφίποερ5 

ἰηοράσηι, [δυάδι οτία πη γα πιὰ πὶ 

Τμυογάϊαϊς Ἰοοὰπι ν. 66. 6. 68, 
πὶ συμβαίνειν ἀδ οοἸϊοξείοπο πὰ- 

πδτοτατη ἴῃ Γαγατηᾶτη ἀϊοίτατ, [ο- 

οὔτ ΧΕπΟρὨομτἶβ ἈΡΡΟΏΒΩΙ: ἐκ δὲ 

τοϑαν φῶν μορῶν διὰ τυαρεγγυήσεω; 

κ ὟΝ φαύϊα:, ποτὲ μὲν ἐἰς ἐνωμοσίας, τοτῇ 

ΣᾺ εἰς πρξιςγ) φοτὲ δὲ εἰς ἕξ. Θυξϑ ἔδη- 

ἴασπιν Ρίαπε ἤὸπ μαθθης τοὶ δρίαπι. 

βορὰ ῥγαοίατε νετς Ἐαμ65 ὧφ ἰα {ως 

χόγμε: Οἷς ἀἰνίβοτς {2 πιρίίεηὶ ἐἢ ὅφ- 

(αἰ 1. βεΐυαη! ΤΠ ονάγε φι᾿ εἶϊες γεφοῖ σελ. 

Ωμεϊφμείοὶς οἶαφιε ἐποτμοῖϊέ πε ϑε 

φιῤμμε βἰε, φμείφεοίοῖς εἰϊε εΠῇ τ ἐγοῖς 

Ἔἰες, φμεϊφμεξοῖς ἔν βα. ϑεηίατῃ (οἷ- 

Ἰϊσος 15. ἰβαυϊτατ, αιογα ψοτθᾶ, ϑτθθοϑ, 

ΠῸΪΟ πιοάο δάπι τίθης, η8ὲ [ἃ εχ 

Ἡ. 1. οτάϊηδηδα ἴμηϊ: καϑέφανται ἐϊς 

ἐνωμοφίας, ποσὶ μὲν εἰς τρξις,᾿ ποτὲ δὲ ἐϊς 

ὑξ, Οδἴογαπι δπηοίανις ΘΔ 1] 5, Ρτὰ- 

ἀδηυπναβ. τοὶ τα τατῖ8, ΤΒυογἀϊ- 

ἄδτι κ. 68. οοπίτᾶ αἴογογε, ᾿ἐποπο- 

τἴἰατα ὑπαιηαυδτηαας ἵπ αὐδίεγμοβ 

τα τες. τυ οοἰϊοσαίατη ἰπ δοῖδ. 

(ονοιόε με φυαῖγε ει. οἷ ἀγαμὲ 

ψμαίγε ἤομμπες ἀε ἤγομί ἂμ ῥτεμιῖεν 

. γ4η8.) 
συνισραμμένοι, ΜοΙα5 συνεςραμμένων 

Ἰεξεμάσπι εξ ρυταῦαι, ἀυθῖαβ. (ἃ- 

ταρπ ; οἵ ρῖὸ πιοάοθία [ὯΔ νἱγ ϑαιᾶ- 

Ἰὶς ἀοδεχίπφ νογοῖατ, αὐ Ἰοσαπι ᾿τε}}}- 

διι. Ἑᾳυΐϊάοτα ἰδὲ} πιαῖο., ὕι ἰνω- 

μοτία ἢραὶῆοαι ᾿ἀοεάοοπηοηϊογαπι Ρ6- 

ἀϊϊαϊατα, τὰ ἀσπίδες ἩΠοΌαποταπι Ρεὲ- 

ἀϊιάτατα ποδί. ΠῚ} 5 ργοίαηἀῖταβ ἀπο- 

ἄεποβ, μυ75 νοτο αυϊπαιαρἝηο8 πλὶ- 

1ἰτ65 οορεἰπεῦαι. 1)6 ἴΠ|ο βάϑος Ρο- 

(αῖτ ; ᾳαοά οαπὶ ποη [ατὶς εἴεῖ ἀξη- 

(απὶ δὰ Ὑδεθαποταπι Ροάϊτατατα, ἀδ 

Βοος συνεσραμεβένοι ἀϊχὶτ, αὐ᾿ ἀεξηἤιαῖοτπα 
Πεηϊβοᾶτεῖ.. Οοπιίγαπαπα ἰηξτα νἱ, 6. 
19. ἀἰοῖς : ἐκτείνειν φὸ σράτευμα ἐπὶ ἐν- 

γέα ἢ δέκα ἀσπίδων. ϑεῖτηο ἰδ᾽άοπι εα 
ἀς ὁπλιτικῷ, ῬἩιοάοταϑ εἰΐατα ἴῃ ἐχοῖ- 
οἷϊαβ Ρατῖε θᾶ, αὐᾶτῃ Ἐραπιϊηοη 8 
ἀυοσεῦδι, τὴν πυκνόξησα τῆς τάξεως 

ταοταεπίαπα [εοῖθὲ δὰ νἱξιοτίατα αβῆγ- 

ταᾶῖ ο. 655. Οδίεγαμι δοίθμη. ἰρίαπι 

πραΐεν ἰαεῖβ ἀϊ!αοϊάς ἐχρολιτ, σοὺς 

ταῖϊ5 ἰἀππεη Ὀϊοάοταβ. [π ἀεχίτο 

οοσηὰ ζαϊθε Οἰοογαυτγοιαπι, τηδηϊ τοῖο 

ῥρμέῖαν Ὕ. 
Θλνῖν 
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σείαν τὸ περὶ τὸν βασιλέα, τὸ ἄλλο πᾶν εὐχάρωτον ἔσοι- 

18 Το. Ἐπεὶ δὲ ἤρξατο ἄ ἄγειν ὁ ̓ Κλεόμδροτος πρὸς τὸς τὧο- 
ἀρ λεμίος, πρῶτον μὲν, ἫΝ καὶ αἰοϑέοαϑαι τὸ μετ᾽ αὐτῷ 

σράτευμα, ὅτι ἡγοῖτο, καὶ δὴ οἱ ἱππέϊς συνεξεξλήκεσαν, 

καὶ τωχὺ ἥδηντο οἱ τῶν Λακεδοιμονίων' Φεύγοντες δὲ ἐνε- 

πεδηώκεσαν τὸς ἑαυτῶν ὁπλίταις, ἔτι δὲ ἐνέξαλλον οἱ τῶν 

Θηζξαίων λόχοι. ὅμως δὲ, ὡς οἱ μὲν ταερὶ τὸν Κλεόμιξρο- 

τον τὸ τυρῶτον ἐκράτουν τῇ μάχη, σαφεϊ τέτῳ τεκμηρίῳ 

γνοΐη τὶς, ἄν" οὐ γὰρ ἂν ἠδύνωντο αὐτὸν ἀνελέσθαι, καὶ 

ζῶντα ἀπενεγκεῖν, εἰ μὴ οἱ πρὸ αὐτοῦ μωχόμενοι ἐπεκρά- 

ἀκα ϊταγ ἐσ Νοῆτὶ ἴοοο 8. 14. ᾿φἰταγ 
Ἐραπηϊποπάδβ ἕαϊς πη Πηϊῆτο Ἔχοτοῖ- 
τὰ5 ΤἩΒεΡδηὶ ; ἴπ σοτηὰ οπὶπὶ ἕαϊδὲ 
εὰπ|, ΠὨοάοτγαβ παᾶγγαῖ. δ πιἐγὶ ἰρίτοῦ 
σογηὰ οί οπὶ ἀςηῇβίτηατα ἔβξοεγαί Ἐ- 
Ραπυϊηοπηάδβ, εοαὰς νἱσεγαῖ ῥτΠηυ8. 
[τὰ ρίδπς ΡΙαϊδτομαβ Θυθίξ. οπι, Ρ. 
139. εἀ, εΐκε Θηβαῖοι τῷ εὐωνύμῳ 
κίρατι σρεψάμενοι καὶ τήσαντες ἦν 
Λεύκτροις διισέλεσαν ἰν τγάσαις ταῖς μά- 
καις Ὦ φερῷ τὴν ἡγεμονίαν ἀποδι- 
ὄντες. δοουτακί5. ογάϊποπὶ ἀοϊεὶ 

μαρλοέδῳ 'π Ῥεϊορὶάᾷ ο. 23. υδὶ ἀεχ- 
ττατη Τιλοφαάφοι)οπίογα πΔ σογηὰ τυγθὰ- 
τυτὰ οὐ ρυϊπιὰ πὶ νἰ δε πη [ας ἃππο- 
τῖ, Ουπὶ νἱδϊοτία ἀΐὰ ἀαδὶα οἰει, 
Ἐραπιϊποηάαβ ἃ [υἷ5 Ρετίς ἵν βῆμα 
χαρίσασϑέ μοι; ἀἴαας ἴα πὸ ῥτοῆα 
Ῥτονοδε νἱοεσυης ΤἩΠοθδηΐ, πατιδηῖς 
Ῥοΐγεθηο ἦϊ. 2. 4. Ἰάεπι δἀάϊτ, [ἀοο- 
ἀφτηοηΐοβ ἰπ δα ΡΌβπα εἰ οἰπο8 ἤθη 
δαμί θυ σοηίγα τηόγοτη, Ὑ άς δ 
ἱ, 1ο.-- Οοιογυτη ν᾽ άξαης ταὶ πὶ Πα τὶ 8 

τἰείογεβ, δπ νεγθυπὶ συφρίφεν Πα- 
αἴ εἰἰατπὶ πος ἰη ἰοσὸ ἐἂπὶ ποιῖο- 

πόηι, αὐᾶπὶ ἱπ Αὐδθαῇ ἀσσαῖΐξ ὑτὰ- 
ἀσηαδηπγοθ ἰηίονρτοθ Θα]ΐου5, Ἐς 
ἡὐεδ5 δε ἰᾳ Τπεέγμεν ἴἾὰ 1615 δηΐτη 11" 
Ῥεΐδη δὶ τ το5. ἀϊσυσίυγν ἰη δοὶς συ- 

φίνσες ρυβρπᾶτς, ἤσηϊ ποδίυτ, αυοά 
ΜᾺ Ἰὰς ἀϊχίς ἐχ ἀτιὶβ γοκο 5, “)αῖνε μπ 
"ἰοισυεηεη οἷν ἰδη ον ον, οἰία τα 
“αὶνε μη σιουνεμεεη ἀε ἤει βεριδ αϑ ες 
ἁ ποῖνε σον γε παγοῖε, [ϑε ποΙκΚ οἷυ5 
Ρ. 163, εἰ 58γ, άδπι ἀοουΐε ΑἸΤΟΥ 
Απαθαίεου ἰπίσγργον, ἡναγοῖεν τότη, ἱ, 
Ρ. 98. αυἱ ρποίοτοα πηποίανί, Πρ εχ 
διό. 6πὶ ποίίοπα ἃ Χοπορῃοηίο 
Σάμιμεη υἐ Ἡοχπηεηίσυτ ἐλελύχϑησαν 

Τιάγπιο ἱπιογργεῖε, 
8.13. δ δὴ οἱ ἱππεῖς. ΜοτὰΚ δπηεπ- 

ἄαι ἤδη οἱ ἱππεῖς. 
ἐνεπτεαγώκεσαν. ἴπ πιατρίπε 81. οἵ 

Τιροποῖαν. ἀνεσεσΐ. ἱ. 6, τοάϊογαης δὰ 
08, αὐ [Ὁ] Γδουτὶ εὔξηι, Μι|ιπὶ αυϊ- 
ἄεγα πο Ῥυοθαΐατ δὰ ᾿θδεῖο. 

ἔτι δέ, Ἰῃ 81. Γ, Υ. ἔσι καί. ΉΗ. 
ϑιίθρμδηυβ πϑ! δας ἔσι δὲ καί. 
ζῶντα ἀπενεγκξιν. Ὠϊοάοταβ : σῷ μὲν 

σώματος ἐγκρατεῖς ἐγένοντο. Οξείοτα ΠῈ 
(οἴαπι ΟἸδογαδτοιατα οοοϊ[α τὶ "αἱ δ, 
ετἴατα ϊοάοταβ ἰγϑάϊς ς αυἱά ἱρίταγ 
αδῖαπι Ατοδίάαπηο, αυδπὶ π᾿ αἰΐοτο 
ὁοτπιι ΟΟἸ]οοανοται ὃ [τὰ εηΐπὶ {116 : 
σοῦ δὲ πραραγγέλλοντος ἡγεμόνος τεσε- 
λευφηκότος, ἰγίνεισο τυαντελὴς σ' δι κοί 
Ηος ἀγβαπηθηῖο δἰία πὶ αἴ 8 
Ἰωσία. Ὀϊοάογα πη οὐγοτὶβ σοηνί ποῦγα 
σοηδίαγ, αυἱΐ Ατοδἀασηατπη ΑροΠΙδὶ 
δαὶ σαπὶ ἃἰίοτο οχοτοῖια δἀάυχὶς 
δα ργθο! πι, ἀδ αὰὸ ἀσεῖ Χοπορἤοη, 
8εα ἀὐρυσηθηῖο ἢΠ δα αἰάδφτη ποη δάθο 
σοηβάο, ΑἸτεν ἀυχ {ἀρετοδξ ροίογαῖ, 
(εἀ 8. πδαὺς ἱπιροτγίατι Ὠαραΐς τὰ τη, 
πος Ροζυϊξ τε πὶ τοβίταοτο. : 

τορὸ αὐτοῦ μαχόμενοι. Μὶξιοτϊα 
ἀποὶρίτοαλ Γαδ, ἀπ πὶ φοθλισοι 
εὔει ἰπ νῖτα οὐ πλὰϊτὶ οὰτῇ ἈΓ : 
τοπῖ, οοπίφητι ἱοάονβ ἅν, 
δηο8, ἰη Ῥαϊδοῖγα ααΐρ 

μάραῃ ἘΣ) οἰταῖου, νἱ οἱ τηαχί μηδ ὁ 
τοιριτροπαῖςγ ΡΙαἰατο μὰ. ἀυδῖοι εἰ 
ϑγτηροί, Θυδοῖ, ἰΐ, κί ἸΙάδη δηΐδα 
᾿ (ἀπ άστ, νἱδϊυβ ἃ ΤΉ οθΔηο ΟΠδτοῆς, 

ταλαν τ, ἀυδῖοτο ΡΙυϊΆγο ΠΟ Αμο- 
μάν τὴ, ᾿αοοπίο, Ρ. 870, Ομίεγα τι 
π᾿ Ἑάά, ΑΔ. 1, Οαξ, ἉΓΠΟΌΪα ΠῚ 
μὴν πρὸ οἰ ης, 
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3. δι »" ᾿ δι ΄ τὰ “ 

τΤϑν ἐν ἐκείνῳ τῶ χρόνω. Ἐπεὶ μέντοι ἀπέθανε Δείνων τε 14 - 
ε ΄ -“΄ ἈΝ “92, 

9 πσολεμώρχος ὰ Σφοδρίας τ δ δὴ ίαν, Καὶ Κλε- ἡ 

ὥνυμος ὁ υἱὸς αὐτῶ, καὶ οἱ μὲν ἵπποι, καὶ οἱ συμφορέϊς τὰ .. 
ε ς ,“"Ξ ᾽ ΄ πολεμάρχε καλώμενοι, οἵ τε ἄλλοι, ὑπὸ τῇ ὄχλου ὠϑέ- 

δ... ς " 5». ᾿ ἷ ς ᾿ 

μένοι, ἀνεχώρεν, οἱ δὲ τοῦ εὐωνύμε ὄντες τῶν Λακεδαιμο- 
΄ ε .«΄ Ν Ν 3 ψ, δ τά «“ δὶ 

νίων, ὡς ἑώρων τὸ δεξιὸν ὠϑώμενον, ἐνέκλιναν" ὅμως δὲ, 
»“"» ͵΄ “οι ΄ δι Ά, ήΊ Ἂν ͵ 

πολλῶν τεθνεώτων, καὶ ἡσσημένοι, ἐπεὶ διέξησαν τὴν τά- 

Φρον, ἣ πρὸ τοῦ φρατοπέδε ἔτυχεν ὅσω αὐτοῖς, ἔθεντο τὰ 
“ἢ Ν ΄ -“ εἰ ». ᾽ 7 ᾽ 

ὅπλώ κατὰ χώραν, ἔνϑηεν ὥρμηντο. ἤν μέντοι οὐ τσάνυ ἐν 
ἐπιπέδω, ἀγλὰ πρὸς ὀρϑίῳ μᾶλλόν τι τὸ φρατόπεδον 

Ἔχ δὲ τότε ἦσαν μέν τινες τῶν Λακεδαιμονίων, εἰ, ἀφό- 
ἝΝ ἀήλι ον .», ͵΄ ν, " »"Ἢ 

θήτον τήν συμῴορων ἡγἕμενοι, τὸ τε τρόπαιον εἐῷασων χρη- 

γα! κωλύειν ἱςάναι τὰς πολεμίες, τἕς τε νεκρὲς μὴ ὑπο Ὁ 

σπόνδως, ἀλλὰ διὰ μάχης πειρᾶσθαι ἀνωερόϊοϑ αι" οἱ δὲ 15 

πολέμαρχοι, ὁρῶντες μὲν τῶν συμπάντων Λακεδαεμονίων 

τεϑγεῶτας ἐγγὺς χιλίας, ὁρῶντες δὲ αὐτῶν Σπαρτιατῶν, 

8. τ4. Σφοδρίας. Ὡς Ρδῖτε Ποὺ 
ΟἸεοηγτηὶ εἰ ἢ] 1ο ἔαρτα ν. 4. 25. υδὶ 
οδαία, ἃπηοτὶβ ΟἸθοηγτὶ πὶ Ατοῃϊάα- 
τῦτῃ Ἔχροηϊτασ ειθα τῶν περὶ δη- 
μοσίαν ῬΙ αἰδτο 8, αὶ Ἰοουπὶ Χεηο- 
ΡῬΒοητΒ ν. 4. 25. δχίοτιρῆς ἰὰ Αρεῆ- 
ἶὰο οἂρ. 25. ἰϊὰ ἐχρτγοίῆι:: ἦν γὰρ ὁ 
Σφοδρίας ἐκ τῶν διαφόρων τῷ ᾿Αγησῖλάς, 
δὶ Ροῆϊπιθ ᾿πίογργεβ : ἐλ αάνενγαγίὶς 
“γοϊίαὶ, Ὅυϊ τἶπε. οἱ “περὶ δημοσίαν, 
Ροῖ Ι,εοηοϊανίατη δὰ ἢ. 1. Ὀεης εἐχ- 
Ροίυϊς Μοτι8 ἔργα δά ἵν, 5. 8. 

Κλεώνυμος. Ῥ᾽ αἰΔγο 8. ΑΡεῆ]. ο. 
28. Κλεώνυμον σὸν ΣφΦοδρίου τὸν καλὸν, 
πρὶς πεσόντα πρὸ τοῦ βασιλίως, καὶ τοσ-- 
αὐτάκις ἰξαναφάντα. 

οἷ μὲν ἵπ'αοι, Τιδοηο]. εἰ 51. ἐπε η- 
ἀδηὶ ἱσπέις. ϑεὰ Μογὺὰβ ἰτὰ Ἔχρὶ!- 
ςπάδτη, ὩοῺ σοτγτὶ ροηάδτῃ εξ σεηΐει 
Ἰεξιϊοπετα νυϊραῖαπι. ΜΙ βτανὶιβ 
Αἰϊαυϊᾷ Ὁ]οὺΒ Ἰαΐετε νἱάδταγ 'π νετγοὶβ Ὁ 
μὲν ἵσιποι. Οτδῖῖο εἴα πη, ἱρία ῃίαοα 
οἵ αἴροτα, υἱεϊατη ῥγοάϊε. Ἰρπογαϊογ 
εἶτα ἰηἰτίατι ἀροαοίεοβ, ᾳυοὰ ἤης 
ἀμ θῖο Ἔχοζάϊτυν ἃ νευθὶβ οἵσε ἄλλοι, εἰ 
ὥο ἀείποερβ Ἰεβεπάωπι οτῖς οἵ σε σξᾷ 
εὐωνύμε ὄντες, 

συμφορεῖς, Οταρὶυ5 ἀς Εερ, 1Δοςὰ, 

4. 4. σεηΐεῖ, ἰεσαίαγη Ροϊεσηάγοῃο δά- 
ἀϊτατη ἀϊοὶ συμφορέα. Αἰξϊοτταΐετη 
ἴξῆογο ; πες ἰητεγρτείδιιο 1118 σοὶ ᾿ ρῖ- 
ἴὰγ εχ ἢ. ]. 

8. τ6. Σπαρτιατῶν. ϑρατίδποβ οἷ- 
νε8, ϑρδγίδῃηοβ, [,σεάδβοτηοηΐοβ οοηΐγα 
Ηεϊοιε5 εἰ αἰΐοβ, φαὶ 1,ἀσοπίσαπι Πᾶ- 
Ὀϊταπτ εἰ ϑρᾶτγίαποβ (ξαυυηίατ, εἰ 'π 
τα τὰ ἃ ϑραγίδηὶβ ἀϊθδγυηῖ, οἱ ρᾶτ5 
ἃ Ῥάᾶτῖς, ἰηι6}}Πρὶ, νἀδίογ Μοτο δά ἢ. 
Ἰ. εἰ δὰ ΤἸίοοτγατὶ Ῥαπεσυιῖο. Ρ. 74. 
εὐϊε. (εουπά. Οοητιγὰ Ν αἰ σκοηαὶγ ἐξτε- 
δὶς ἀοοσαὶς ἀ Ἠετοάοι. Ρ. 696. 1,8εε- 
ἀξεπγοηΐοβ εἰ ξδοοπίοοϑ εῇξ, 4] 4185 
τοερίοικοι ἀϊσαπίατ, πες ἰϊ5 ποτηϊηϊδυς 
οοπΊρτοποπάϊ Ηεϊοιῖοβ. Βαπε ρίαν 8- 
οοάδοτη πὶ! ἢ. 1. οἶνε5 Ὀγ Ια τη περιοικί- 
δῶν, 4 δε ᾿ταρετῖο τηείγοροϊεοβ 5ραᾶτ- 
ἴδ. ρᾶγθηῖ. ΟΪεγνδιίοπθη α]οΚε- 
ΔΤ ΠΕΡΙ οχΙξ νὶἀείυγ Μοτας, εἰῇ 
βᾶτῃ ἰαυάανὶε ἰπ Ιπἀϊσε. ΝῸ Πιουυ τη 
1μδοεἀφοτηοηΐογατη οσοϊοτατα Ὠϊοάο- 
ΤῸΒ Ροίαϊξ 4οοο. Βοξοιϊίογῃπη 30ο. 
Οοηίτγα Ῥαυΐαηΐαβ ἰχ. 3. [δοεάφοηο- 
Πἶο5 πυτηεγαῖ ρους αυδτη τοοο. Τῆε- 
Ὀᾶποβ 47. Ρ]υϊδτοῆυβ Αρεῖ, ο. 28. 
πυγχηστγαΐ τΟοΟ, [,δοραξετηοηϊοβ, ϑρδγ- 
εἰδίατιι πη Πυτηθιστα πὸη ἀδῖ, 15 ἰδὲ 
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ὄντων τῶν ἐκέϊ ὡς ἑπ!ακοσίων, [τεϑνηκότας] περὶ τετρα- 

κοσίους, αἰοϑόμενοι δὲ τὸς συμμάχες πάντας μὲν ἀϑύ- 
μως ἔχοντας πρὸς τὸ μάχεοϑαι, ἔςι δὲ οὺς αὐτῶν "δὲ 

ἀχϑομένους τῷ γεγενημένω, συλλέξαντες τὰς ἐπικομριω- 
τάτους ἐδελεύοντο, τί χρὴ «ποιεῖν. ἐπὰ δὲ πᾶσιν ἐδόκει, 
ὑποσπόνδες τοὺς νεκρὼς ἀναερέίοϑ αι, ὅτω δὴ ἔπεμψαν κή- 

ρυκῶ περὶ σπονδῶν, οἱ μέντοι Θηξαῖοι μετὰ ταῦτω τα τρό- 
πίον ἐςήσαντο, νὰ τὰς νεκρὲς ὑποσπόνδες ἀπέδοσαν. 

16 Γενομένων δὲ τότων, ὁ μὲν εἰς τὴν Λακεδαίμονω ἀγγε- 
λῶν τὸ πάϑος ἀφικνέϊται, γυμνοπ. τε ὥσῶν τῆς τε- 

λευταίως, καὶ τὰ ἀνδρικὃ χορξ ἔνδον ὄντος" οἱ δὲ ἔφοροι 

Υ̓ ἱ Ὡ 

Χεπορδβοηζΐετῃ (δουΐα5 ζα  νἱάδίατ. 
Πτεγατῃ ἴῃ ΔΡορΡὨτδπερτη. Ρ. 730. ἀἰοἸ ῸΓ 
Ἐραγηϊποηδ5 τηοτταοτπη τοοδρίὶο- 
Ποτὴ ΤῸ ἱνεγῇβ Γεὰ ἤηρκαΐα- 
εἶπι αὐτοὶ θα5 ρεγπιΠ8ὲ  δίαας ἴα πὰ- 
ΤΩΘΓΌΤΙ. ἰογα ΠΊ τη] ΓΈ ΓΩ 
:οοο, ἀδργεπεηίωτα αὶ εξ ραίει. Ὠϊο- 
γῇ, Ηαϊΐς. Ατομδθοῖ. ἰϊ. 17. ϑ'ρατία- 
205 οεδϑίοβ [ἶ Εὲ ἰγαάϊξ τ 7οο. 
Βυπο Χοπορμοηις Ἰοουπη ΟὈΪετ 'π.- 
Τρεχίς, ἀτηὰς ἱπάς πο πη ἜγᾺ πῇ [ΑἸ τη 
ἀοάϊῆε νἱάστυτ: αἱἱ Γα(ρί αι οἢ οτὶ- 
τὴ Ζευης δα Χεπορδοηιῖβ Αροῆὶ. Ρ. 
302. Ὠίοάοτὶ γταιϊοποτη νετίογογα εὔξ, 
οὐπὶ Μευγῆο ἀς Ἀερηο [ἀοοάεριηοη. 
ο. 18. ἰπάς ἀγραὶϊ ΥΝ εἤεϊίης; δὰ Ὠο- 
ἀοτυτα Ρ. 47. ααοὰ Χεπορμῃοῦ ἴῃ Α- 
ξεῆϊαο οἂρ. 2. 8. 24. παδεοῖ: καὶ αὐτῶν 
Σααρτιατῶν οὐ μειόνων ἀπολολότων ἐν τῇ 
ἐν Λεύκτροις μάχῃ ἢ λειπομένων, Νυ- 
τησετυτι δυΐετη ϑραγιδηόγωπι ἔα πὲ δὰ 
8οοο. ἔεγγης, ἀϊοὶς ᾿επιάγαῖυβ δρυὰ 
Ἡετοάοξωμηι νἱΐ, 234. Ψεγαπὶ οχ δᾶς 
ταιίους σοηδποίτων Ὡαθλογιβ ϑρατγιαϊα- 
τυτὰ ὁσοϊίοτα παι φοοο ; φυΐθυ5 δά άοτα 
ἀεϊπάς οροτγίεδὶς πα πιογατη ρετίοσοο- 
τυ οσοίΐοταπι, 4αἱ τηυτο τηλοῦ οἷς 
ἀεῦεῦθας. μὰ ἀεηίαυο, ἧνε Τϊοάοτυτα 
νεῖ!» 1 λοσἀφτηοηίοτγασῃ ποπλίης ὅραγ- 
πρὸ» εἰ Τιὺοδάφουηοηΐοβ ἤἥση οοπι- 
Ῥτοδοηάϊ ε, αὐδὸ αυϊάστη ταϊὶ πιαχὶ- 
τὴ ῬγουπὈ  ἰπκ οὐδὲ νίάοτυν οριπίο, ἢνς 
ϑρατίαηοι (οἷον ἀοῦκηκῆς, πταϊτο τὴλ- 
ἡογ πᾶς πυπιοτί ἀἰ αγεηεία. σοηίφηυ!» 
ταῦ, αὐπτη ρύταθαι ὉΝ ςΠεϊηρίαα, Ὀς- 
ἱπάς ἀυδίτατί οἰἰατα ροιεῆ, πυτὴ νετθᾶ 
Χεπορμοηίία ἰη Ακοῆίδο ἢ λοιπσομίνων 
βηι ἱπιεϊβεπάα ἀδ πυγστο ἀπ ψενίο 

ϑεὰ ἰς " 

ϑρατγιαἰατατη, δὴ ἀδ {115 τα πίατη, αὶ 
εῬυρπα [ευξιτῖοα Γαρετγξαεγαης. ϑε: 
πίααο νἱὶχ Βετὶ ροϊεῆ, αὐ Ὠὶοάοτυβ ἴῃ 
οοποογάΐϊᾳπι τεάϊραϊωγ οὰὺπὶ Χεπο- 
ΡΒοηΐς, οὐπὰ Ὀϊοάοταβ. τηυϊίο τηδῖο- 
τεῖα 1λοεἀεεπιοπίογατι Θχετγοϊτυ πὶ δὰ 

Βηδτη {ΠἸἰᾶτὰ δἀάδυξιαπι Ἔχῃὶ Ὀσετὶς 
ἀδπὶ Χεπορποη, Ασομ ἀδτηῦγη το]. 

οὰπα δχογοίτα δἰΐθο ἃ 1,ϑοράβοπηοη 5 
Γαδ τι πὶ ΟἸδοπιθτοίο δβῆγγηδηβ. 
ΑἸίατα γαῖ σοεπὶ ἱηρ τε εἰ Ζεουπὶις 
δὰ Αρεπίαυτη Ὁ. 302. [δὰ 8 τησϊο 
τηΐϊω5 νογατη 8:5 ἴπ νἱάθιαγ, (βοῖε- 
τὰπι ἱπίοσ ρυρηδτη. [ιουξιχίοαπι εἰ 
Ρδσεῦι, [«ἀσοάδοποηξ διγηδίατη, ἰπ- 
τεγοο δγα ταηΐατα ἀϊο5 3Δο. Ὦϊς ἐπὶπε 
14. πηδηῆς ϑοϊτορ μουϊσηΐβ ἕο αβ δαϊὲ 
Ῥαξιθπι: εἰ αἷς αυἱηῖα Ηδσαιογηθεδο- 
τἶβ Ῥυρπα Τιουδιτίοα δοσὶαϊξ, ἀηπο- 
ταηῖς Ρ᾽υϊατοῦο ΑΒεῖ, ον, χϑ, 

8. τ6. σῶν «ἧς φ«ελευταίας, Ουπὶ 
Θείηποτο δὰ Ἰμιοίδηυπι ἀς ϑα] δὶ, ο, 
12. Μογὺβ οπιοπάβδαις ὄσης. Ὀϊθτι 
υἰτίπταοῦν ᾿αἀογα πὶ ΠΟ ἘΧ τὺυς 
τεϊϊαυα οποία μυΐὰ5 Ἰοσὶ, Ῥ᾽ αἰδτοῃιβ 
Ἀρβοῆϊ, ο. 29, Τειηροῖαιθ οα]  ἀ ἤττια, 
(αἰ ὲ μὸ5 Ἰυὐο8 δξϊοβ, οοπῆαι οχ ΡΙἃ- 
ἴοης ἀς ἰ, Ρ. 22, εα, Ὀυρ. 
Μεηήετη Εἰςοδίοτη θθοηοσ (ΟἸ]  ρὶ- 
τλ8. εχ ἴοοὸ ῬΙαταγοὶ Γαρτα αἸ]αῖος 
αυἱ ρήσπιας δημὶ Ατιὶοὶ τη ηΠβ ἰποίάϊε 
ἕογα ἴῃ Το εἰπῇ δοθίνα πα, ἷ 

ἔνδον. Τὰ {πολῖγο τ ἰάδο ἀείποορα 
ἐξήγαγον, ΤΠ δαῖγα ἢ ποπηῖδι Ρ]0- 
ταγοῖν, Οοηίγα Ῥαυΐαη δ ἢΐ, Ῥᾶκ. 233. 
Ἰοουπι ἐΠ πὶ ἤοτί, αἱ ἐρμθ Ὁ] ἐπ ἨἩδτΐ8 
γυμνοπαιδιαῖς οοτα5. ΔΡΟΙ εἰ ἀραπῦ, 
χορὸν ἀϊξχαπι [αὐ δὲ γοίοτι, , 
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ἐπὲϊ ἤκουσαν τὸ τάϑος, ἐλυπῶντό μὲν, ὥσπερ οἶμαϊ, 

ἀνάγκη" τὸν μέντοι χορὸν οὐκ ἐξήγαγον, ἀλλὰ διαγωνί- 

σαάϑὰι εἴων. "ὁ τὼ μὲν ὀνόματω πρὸς τοὺς οἰκέ
ϊως ἑκάς 

τῶν τεθνεώτων ἀπέδοσαν ταροξῖπτον δὲ ταῖς γυναιξὶ, μὴ 

᾿ δ τὰν τ χ ΠΝ πδυηεν, Ζ “Ν- 

πϑιξίν κραυγὴν, ἀγλὼ σιγή τὸ πάϑος φέρειν. τῇ δὲ ὑφε- 

ραία ἣν ὁρῶν, ὧν μὲν ἐτέϑνασαν οἱ προσήκοντες, λιπαρὼς 

ΔΝ ΣΡ τὰ »" “7 ΄ τ . 9“. 

κοὴ φαιδρὸς ἐν τῷ Φανερῳ ἀνωςφεφομένεις᾽ ὧν δὲ ζῶντες 

ἠγγελμένοι ἦσαν, ὀλίγους ἂν εἶδες, τότες δὲ σκυϑρωπὼς 

ὸ τωπεινὼς περιϊόντως. 

Ἐκ δὲ τότω φρερὰν μὲν ἔφαινον οἱ ἔφοροι ταῖν ὑπολοί- 17 

ποῖν μόρον, μέχρι τῶν τεπαράκοντα ἀφ᾽ ἥδης" ἐξέπεμ- 

πὸν δὲ κοὴ ἀπὸ τῶν ἔξω μορῶν μέχρι τῆς αὐτῆς ἡλικίας" 

τὸ γὰρ τρόοϑεν εἰς τὸς Φωκέας μέχρι τῶν πέντε χρὴ 

τριάκοντα ἀφ᾽ ἥδης ἐφρατεύοντο) κοὴ τὸς ἐπ᾽ ἀρχαῖς δὲ 

τότε καταλειφϑώτας ἀκολεϑεῖν ἐκέλευον. Ὁ. μὲν οὖν 18 

᾿Αγησίλαος ἐκ τῆς ἀοϑενείας ὄπω ἴογυεν᾽ ἡ δὲ πόλις ᾿Αρ- 

χίδαμον τὸν υἱὸν. αὐτῶ ἐκέλευεν ἡγξοϑα! προθύμως δὲ 

"σὸς οὁκώως. ῬΙαιλτοΠυς 1. ο. 
ἀ χαπ᾿ οἰκίαν. τῶν τεϑνεώτων τοῖς 

“ροσ σὰ ὀνόματα πίμψανίας. Ὅπ- 

ἀξ (αἰρίοατὶ δ] 4αῖβ ροβῖε, ῬΙυςατουτ
η 

πρὸς τὰς οἰκίας οἴϊαι ἴθ ἢ. 1. Ἰερὶθε 

Γορῖαπλ. Θυδπὶ Ἰεδεϊοηοτλ βεγηᾶγο 

νἱάεῖατ, ἀυοά Τεαυϊτυτ ἀε τασπάατί8 

ἀαιὶ5. δὰ πιυϊίετεθ ἀοπιὶ [ρἀεηίέβ. 

Θυδάῇ γεῖο ααὶβ εχἰ βί πιεῖ, νερὰ πὶ 

προσήκεσι ἴῃ Ῥ] [ΆΤΟΏΟ εχ ρείπιετο Χε- 

πορθοηιθυπι οἰκοίως» ἰδ Ν» : ἰρίς 

εὐἴτα Χεπορμοη ρϑυϊὸ Ροῆ οἱ αροσ- 

ἤκοντις ροΐαϊτ, ΟΌΪ πιαὶε (δῇ. προσιόν- 

«ες εὐϊάϊε. Ἑαδῖαπι ποὺ Ρυΐεπα μγθ- 

[ας ἢ Ῥιορίεσ ἔδοτὶ Ἰαάὶ τεϊριοπθιι εἴ 

Ῥἰτεβ. τηυϊῖοβ, 405 δἀξαϊδὲ αἀάϊς 

Ῥιατατοῦυβ ; Πούρι65 γΕΙῸ ταῦϊτος .10- 

ἢτος αϊ88 ὑρεδῖατε Ἰυάος [ο5, οο- 

ἐχ Μεπιοῖδῦ. ἷ. 2. ὅ1. 

ίᾳ. Ῥ)αϊδτομυ8. ἅμα δ᾽ ἡμέρᾳ. 

{πὰς ζαΐρίοἷο οτἴτατ, αἴᾳιε ἴῃ ποέϊοπι 

Ἰαάος πος αἀξῖοβ ἕαϊθε. Οείεγαπι ἐκ 

ἢ. 3. εἰτοῦ βταπιγηατσοτα πὶ γειΓΌ Τα 

ςοηίριοϊτατ, ααἱ [α1ἃ ΕΥπιπορεράϊα- 

γὰπι εἰγπλοϊοεῖα τηᾶυ ξϊ, οτεαϊάςεταηζ,
 

οἤοτος τἀπίατη ραστγοόγαπι ππάοτγατα 

ἀαξῖος ξαϊθε Αρο πὶ. ἴοσᾶ ἐοταπι 

Ροίαϊς ΒΌΠηΚεη δὰ τιπιθοῖπι Ρ. 73. 

λισαρὺς καὶ φαιδρός. ῬΙατάγοῃαΒ : 

λιπαροὶ τὰ πρόσωπα, φρονήματος μεφοὶ 

ἃ γήϑες. 
8. 17. ἀπὸ τῶν ἔξω μορῶν. (αᾷ. 

πιαῖς οατῆι ἀπό. Ναϊεῆυβ δὰ Ηατρο- 

οταῖ. Ῥ- 124. Ταὐριοαθδταγ, ἢ. Ἰ. ἕξ μο- 

ρῶν Ἰεσεπάμιπι οὔ ; [εχ ἐπὶπὶ πιοσᾶϑ 

τοὶ ἴτατα ϑρατίαπόγαπα Γαε. Οοπίγα 

τοέϊς δάἀσαοηυῖϊς Μοταβ, ΟΡΡοῃΐ φὰς 

ἔξω 1|5 ἀσδθαβ, απθὲ ἀοτηὶ τεὶϊξις 

εἴδηῖ ῥγϑοδαϊο ὑγ015. {ταῖν ὑπολοίποιν 

μόραιν.) Θυϊά 3 ηυοὰ ἢ πυπιόταβ πῖον 

τάτατη ξαὶϊς οπυπίπο ἔεπαϑ, ποθὴ Ροβηῖ 

εχ ἀμδθυϑ τοὶ ]αΐβ εἴ ἴὰχ 1115 οοπβοὶ 

πἰῆ οἔζο ταότϑο ; 4] ΠυπΊεγαβ ορίηὶ- 

οπὶ Ναϊεῖῆὶ ᾿Ἰρῆυϑ τερυρπαῖ. ᾿ 

8. 18. Κελάγν-ὦ Ἦσηο οὐτὰ εχ- 

ετοῖτα τρᾶ [δαξεῆοδο ραρηδε δάζαϊθῆε, 

τταᾶϊε Ὀϊοάοταβ, οὐ ἵαρτα υἱάϊπηαϑ. 

ΘΟδΠάϊα ἃ [οεάθεπιοπῖ5. ΡΟ Γεὰ- 

διτίοατα ρασπατι Γα πιῆ τποπηογαζ. 

εἰΐατα, Γεὰ οὐἴτετ, Ῥαυΐαπ, ἴχ. Ρ. η738. 
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αὐτῷ συνεςρατεύοντο, Τεγεᾶται. ἔτι γὰρ ἔζων οἱ περὶ 
Στάσιππον, λωκωνίζοντες, καὶ οὐκ ἐλάχιςον δυνώμενοι ἐν 

τὴ πόλει. ἐῤῥωμένως δὲ καὶ οἱ Μαντινεῖς ἐκ τῶν κωμῶν 
συνεςρατεύοντο᾽ ἀριςοκρατὅμενοι γὰρ ἐτύγχανον. "ἃ Κο- 

ρίνϑιοι δὲ, καὶ Σικυώνιοι, κφὴ Φλιάσιοι, κφὴ Αχαιοὶ μάλω 

τπροϑύμως ἠκολέϑεν, "ἡ ἄλλαι δὲ πόλεις ἐξέπεμπον ςρα- 
τιώτας. ἐπλήρεν δὲ "α τριήρεις αὐτοί τε οἱ Λακεδαιμόνιοι, 
. Χ ε ͵7 Ἁ 9» Ν »" ) »-“-ῺΣ“ 

κρὴ οἱ Κορίνϑιοι, καὶ ἐδέοντο γΧα τῶν Σικυωνίων συμπληροῦν, 
ϑδιααο “ Ν ὔ ,ὕ ᾿ ΦΑΣῚ Ἁ ἸΙρέφ᾽ ὧν διενοῦντο τὸ φράτευμα διαξιξάζεν. Καὶ ὁ μὲν 

[δ] ᾿Αρχίδωμος ἐθύετο ἐπὶ τὴ διαξάσει. 

Οἱ δὲ Θηδαῖοι εὐθὺς μετὼ τὴν μάχην ἔπεμψαν εἰς 

᾿Αϑήνας ἄγγελον ἐςεφανωμένον, καὶ ἅμω μὲν τῆς νίκης 

τὸ μέγεϑος ἔφραζον, ἅμα δὲ βοηϑᾶν ἐκέλευον, λέγοντες, 

ὡς νῦν ἐξείη, Λακεδαιμονίες τοώντων, ὧν ἐπεποιήκεσαν αὐ- 
Ν, ᾽ »Ὕ ΝᾺ ͵ ε ΔΝ). ἢ 

20 τὸς, τιμωρήσασθαι. Τῶν δὲ ᾿Αϑηναίων ἡ βελὴ ἐτύγχα- 
3 3 7 ΄’ ᾽ εὐννν ᾽ Κ Ν 

γεν ἐν ἀκροπόλει καϑημένη. ἐπεὶ δι; ἥκεσαν τὸ γεγενή- 

μένον, ὅτ; μὲν σφόδρα ἡνιάϑησαν, πᾶσι δῆλον ἐγένετο" 
,» Ν σι Ὁ 7 ἈΝ ͵ὔ »Ψν" ὅπ -" 

ὅτε γὰρ ἐπὶ ξενία τὸν κήρυκω ἐδέξαντο, σερί᾽ τε τῆς βοη- 

ϑείας ὡδὲν ἀπεκρίναντο. "ἃ ̓Αϑήνηϑεν μὲν ὅτως ἀπῆλθεν 

ὃ κῆρυξ. πρὸς μέντοι ᾿Ιάσονῳ, σύμμωχον ὄντα, ἔπεμπον 

σπϑδὴ οἱ Θηξαῖοι, κελεύοντες βοηϑ εἶν, διαλογιζόμενοι, πῇ 

21 τὸ μέλλον ἀποξήσοιτ. Ὁ δὲ εὐθὺς τριήρεις μὲν ἐπλήρε;, 

ὡς βοηϑήσων κατὼ ϑάλαξαν, συλλωδὼν δὲ τό τε ξενικὸν 

εἰ 8ι. ἧς, ἰδ Μαὶς. ἴτὰ Απαρθαΐ, 
νἱ, 1. 3. ἐπὶ ξινίᾳ δὶ ἐδίχονφο ἀὐτοὺς, 
αὶ ᾽α πὶ οἰἐπὶ Ἡ υτοδἰ πίοη πιοηοΐε, ἰῃ 
Βοος Χεοηορδοηιὶβ ἴοοο νυϊκαῖαηι ἐπὶ 
ξίνια εξ νἱεἰοίαπι Γοτὶριαγατη, Θυδτς 
τούϊατα τοί, 6 ἱρία τὸ συπὶ Χε- 

ἀριφοκρατύμινο, Μιὰς ἔωρτα ν. 2. 
η. 

καὶ ἰδίοντο, Ματρο ϑιςρἢ, ἵν, Κορΐν- 
8ιοι ἰδίοντο καὶ ογ ΠῸ δἸίοτο καί, 

τὸ φράτιυμα. Ατιϊουϊσπὶ οπιὶῆε 

ὁ μὲν δή. Α, 1. Βτν}, σα], οπηίε- 
τῆι δὴ, οἱ ἀείηοορε ἐν τῇ διαδάσει Πὰ- 
νεηι, 

αὐτούς, ΔΛ. 1, Ἄγ, ΟἈΠἤΆ]. αὐτούς. 
Οὐτεγαπὶ τιμωρδισϑ)αΐ σινα σινὸρ ἤτ, 1 - 
(εν οἷ ἱπ Απαῦδί, νἱΐ, 1,26, 

ᾷ, 10, ξινία--ἰδέξανσο, Ματρο [,, 

πορποηῖς (πεῖς Ατἰοα ἴῃ Ῥαηα- 
(θη, μα κ. 303, [οἀ ποουγαῖὶ 5. ἰάστα 
ἴῃ [μουδὲ τοι. ρυΐπια Ραμ. 88, τοῦλ, ἢἰ, 
ὁ κῆρυξ ἡλϑι--οὶτιφανωμένον---ὥσω σόῤ- 

τοῦ συνησϑϑῆναι γινομίνοις, ὥφε μήτε 
ε σὸ Τιρυτανεῖον καλέσαι μήσι ἄλλο μὴ» 

δὲν φιλάνϑρωσον ἰνδείξασϑαι, 
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3 « ε “ ͵7͵ ΄ “ 

χαὶ τὲς περὶ αὑτὸν ἐππεῖς, καΐπερ ὠκήρυκτῳ πολεμίῳ τῶν 
͵΄ »" , ᾽ ἈΝ ΄ ᾽ 

Φωκέων χρωμένων, πεΐζη διεπορεύϑη εἰς τὴν Βοιωτίων, ἐν 
-“ »"» " 3 ΝΠ Ἀ “ 

πολλοῖς τῶν πόλεων πρότεβον ὀφϑεὶς, ἡ ἀγ[λϑεὶς, ὅπη 

πορεύοιτο. τορὶν δὲ συλλέγεοϑ᾽ αἱ τι παντωχόϑεν, ἔφιϑανε 
8 8 “"ἭἪΆ ΄ῪὋἫο ς, » Ν 

πόῤῥω γιγνόμενος, δῆλον ποιῶν, ὅτι πολλαχξ τὸ τάχος 
ὑξν »" ΄ ΄ ; νυ ᾿ 

μᾶλλον τῆς βίας διωπράδεται τὰ δέοντω. ᾿Επεὶ δὲ ἀφί- 22 
-, Ν 7 ΄, “ ) εὐ ΗΚ ΙΑ 

κετὸ εἰς τὴν Βοιωτίαν, λεγόντων τῶν Θηξαίων, ὡς καιρὸς 
» ἐῶ ͵ -“ 7 "7; Ἁ » »" 

εἴη ἐπιτίϑεοϑ αι τοῖς Λακεδαιμονίοις, ἄνωθεν μὲν ἐκεῖνον 
Ν " -“ »" ᾿ ὦ ΄ - ὸ “ὧς 

σὺν τῷ ξενικῷ, σφᾶς δὲ ἀγτιπροαώπῃε, ἀπέτρεπεν αὑτὰς 

ὁ ᾿Ιάσων, διδάσκων, ὡς, καλξ ἔργα γεγενημένου, οὐκ 

ἄξιον αὐτός εἴη διακινδυνεῦσαι, ὥςε ἢ ἔτι μείζω κατα- 
» ἊΝ »"» : “ Φ' 2 ᾽ 

πρᾶξαι, ἢ φερηϑήναι καὶ τῆς γεγενημένης νίκης. Οὐχ 28 
ε«»" ε « “ 2 3 » ᾽ ΄ » 

ὁρῶτε, ἔφη, ὅτι κοὴ ὑμεῖς, ἐπεὶ ἐν ἀνάγκη ἐγένεσγε, ἐκρα- 
΄ » ᾿ Ν Ν ͵7 ὃν. ἉΨΧΨΦΏΙ Ἀ 

τήσατε ; οἴεαϑ᾽αι οὖν χρὴ, ἡ Λακεδειμονίες ἂν, εἰ ἀναγ-: ... Ὁ. ἐευλενν 
ω ἃ πος Ι 

κάζοιντο ἐκγένέο αι τῷ (ἢν, 
ΌΣΔῚ Ν Νν 1Φ ͵ ͵ Ἀ Ν Ν 

κρὴ ὁ ϑεὸς δὲ, ὡς ἔοικε, πολδλώκις χράρει, τὸς μὲν μικρὸς 
͵ »“» Ἀ Ν ᾿ ΄ Ν Δ Ὁ "δ 

μεγάλδς ποίων, τὸς δὲ μεγάλες μικρᾶς. Τῶς μὲν οὖν 24 

Θηξαΐες, τοιαῦτα λέγων, ἀπέτρεπε τοῦ διωκινδυνεύειν" 

ἀπονοηϑέντας διωμάχεαθαι. 

τὸς δὶ αὖ Λακεδαιμονίες ἐδίδασκεν, οἷον μὲν εἴη ἡσσημέ- 

γον φράτευμω, οἷον δὲ νενικηκός. εἰ δ ἐπιλαϑέοϑ αι, ἔφη,. 

βέλεοϑε τὸ γεγενημένον πάϑος, συμξελεύω, ἀναπαυσα- 

μένες καὶ μείζως γεγενημένες τὰς ἀηδήτοις ἕτως εἰς μά- 

χήν ἰέναι. νῦν δὲ, ἔφη, εὖ ἴςε, ὅτι ὰ τῶν συμμάχων ὑμῖν 

εἰσὶν, οἱ διαλέγονται περὶ φιλίας τοῖς πολεμίοις" ἀλλὰ. 

ἐκ παντὸς τρόπε' σπονδὰς πειρᾷαγε λωξεῖν. ταῦτα δὲ, 
ἔφη, ἐγὼ τπρροϑυμϑμαι, σῶσαι ὑμᾶς βελόμενος, διά, τε 

8. 21. ὅπη τυορεύοιτο. ΜᾶΤΡΟ ϑῖ. 
Ἑεοποῖαν. ὅτι πορεύοιτο. 

συλλέγεσθα! «-ι. Μοτὺβ (αἰρὶοαίατ, 
δὴ Ἰεξεπάυσπι εξ. Μιμπὶ πεὸ μος, 
Ὡςο ἰὰἀ ρίασει. Ῥαυϊο δπῖς Μαιρὸ 
8:. ΠεοΏΟΪ. πρὶν ὧν. εχ οοηϊεξϊατα ΕἾ. 
Ῥοκιὶ, 

8. 22. ἄνωθεν. Ῥοξ τετραην: 

8. 24. [εἰ δ᾽ ἐσιλαϑέσθα,---οὐ βού-. 
λεσϑε. 810 ΡΙτΚΒείπι. νϊάοιυτ Ἰερῖδε, 
δας Ροχὶβ οογγεχ ε. Νοῆης πος 
τϑ] 5 ε ὃ Ε΄. Α.. ΠΟΙ ως. 

ἀναπαυσαμένους. Ματρο 851. Γδοποϊ, 
δἀάϊι : ἀναπνεύσαντας καὶ ἀναπαυσαμέ- 
γες. Ἐοτία ἰεδῖῖο νυϊραία ἱπ Ἰοσυτα 
εἰεξαπτιοτὶβ Τασγερῆϊς, 
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τὴν τῷ πατρὸς φιλίαν πρὸς ὑμᾶς, καὶ διὰ τὸ τοροζενέν 
“δὑμῶν. Ἔλεγε μὲν οὖν τοιαῦτα, ἔπρατῆε δὲ ἴσως, ὁπὼς 

διάφοροι αὶ ὅτοι ἀλλήλοις ὄντες, ἀμφότεροι ἐκείνῃ δέοιντο. 

Οἱ μέντοι Λακεδαιμόνιοι, ἀκέσαντες αὐτῷ, τράτῆειν περὶ 
τῶν σπονδῶν ἐκέλευον" ἐπεὶ δ ἀπηγγέλθη, ὅτι εἴησαν αἱ 

σπονδαὶ, τὐαρήγϊειλαν οἱ πολέμαρχοι, δειπνήσαντως συν- 

εσ'κευάδϑαι τυάντας, ὡς τῆς νυκτὸς πορευσομένες, ὅπως 

ἅμα τῇ ἡμέρα, πρὸς τὸν Κιϑιιιρῶνα ἀναξαίνοιεν. ἐπεὶ δὲ 
ἐδέπνησαν, τορὶν καθ εύδειν, παραγγείλαντες ὠκολῳϑ εἰν, 

ἡγξντο εὐθὺς ἀφ᾽ ἑσπέρως τὴν διὰ Κρεύσιος, τῷ λαϑεῖν 
δπιςεύοντες μᾶλλον, ἢ ταῖς σπονδοῶς. Μάλα δὲ χαλε- 

γα ἐν Φόξῳ ἀπιόντες, 
"ὁ χαλεπὴν ὁδὸν) εἰς Αἰγόδγενω τῆς Μεγαρικῆς ̓ἀζφιεινῶν-. 

ται. ἐκέϊ δὲ σεριτυγχάνεσι τῷ μετὰ ̓Αρχιδάμει σβάτεῦ- 
ματι. ἔνθα δὴ ἀναμείνας, ἕως κοὶ οἱ σύμμαχοι πάντες 

ππαρεγένονῖο, ὁ ἀπῆγε τῶν ὁμᾶ τὸ σράτευμα μέχρι Κορίνϑν" 
ἐκῶϑεν δὲ τὰς μὲν συμμώχες ἀφῆκε, τὸς δὲ πολίτας 
οἴκαδε ἀ ἀπήγαγεν. 

2 Ὁ μῶτο Ἰάσων, ἀπιὼν διὰ τῆς ἈΝΑ αμπολι- 

τῶν μὲν τό τε τροάώς ον εἷλε, καὶ τὴν χώραν ἐπόρϑησε, "αὶ 

“" ͵΄ δὴ Ω 7 

πῶς ταορευόμενοι, (οἵω δὴ ἐν νυκτί τε 

ἀπέκτεινε πολλάς" τὴν δὲ 

πρωγμόνως. ἀφικόμενος δὲ 
ΝΣ 

8. 25. ἔλεγε μὲν ὄν, Ἑδάεπι πατταῖ, 
ἴςά ἰσεάυ5 δηῖς ἰρίαι πη ρυρηᾶπι ἴδὰ- 
ξιγίσαπι ἰδζωτη [αἱ ϊξ, Γυσίοτς ) αἴοης, 
αὐυέξϊοι εἴ Ὠἱοάοτυβ χυ, 54. ἀς αὐυὰ τὸ 
ἔυρτα νἱἀϊ πηι, 

συνισκινάσϑαι, Ῥαναίος ἐ[, που ῥα- 
γαγε βι, ᾳυοά οἴει συσκινάζισϑαι. 
 λαϑεῖν, Ἰηϊφαυπι ἰη ΤΡ δη05 ἀΠ|- 
πνθτ τη ἱ νίάς! 

ᾧ, χό, Αἰγόσθενα. 1π τηοπιιοίᾳ ἀρτὶ 
Μεκατίοὶ ματίς ᾿ορρίδυμη. ἤοο ἤτζαμι 
εἵε, ἐγλάϊε Ραυΐαπίας ἱ, Ρ, το), Ὁ) }- 
νει ιπεση [οτίρζυτοο ἰη ἈΠ ἀδτογί- 
θὺν πῆς πο οὐτο, 

Ὁ, 27. τριαφῦων ΟἸφοπᾶβ, Υἱάφ 
γαϊοκοπαῖς ἃ4 Ἡετοάδοίυπι Ρ, 632. 

ἄλλην Φωκίδα διηλθεν ἀ- 

εἰς Ἡράκλειαν, κατέδαλε τὸ 

κατίζαλει. ΜαΙρὸ ϑ8ι, [ιδοποῖαν, 
κασίλαδϑι, 8εἃὰ νυϊραίαπι ἰοξιϊοπ πὶ 
ἀοίεπάϊιε Ἰοοὺ5 Ὁϊοάοεὶ χν. 17. ᾿Ιόσων 
ὁ Φιρῶν τύραννος----ἰφράσευσιν ἐς σὴν Δο- 
κερίδα, αὶ σὴν μὲν ρέκλα, σὴν ἐν Τρα- 
χινίᾳ διὰ σ'ρο σίας ἱλὼν ἀνάφατον ἱπ'οί- 
σε, καὶ τὴν χώραν Οἰσαίοις καὶ Μηλμεῦ- 
σιν ἰδωρήσατο, μετὰ δὲ σαῦτα ἱπὶ τὴν 
πξλισον ἴαν ἐσιφεύξας σῶν σόλεων σὰς μὲν 
δὴν φιλανϑρώποις προσηγάγι πο, τὰς 

βίας ἐχοιφώσασο, Δάάΐτ, Ορε8 εἰ 
νἱγοβ οὐὰ8. μαι ϊαεΐτη δυξϊα5, Γαΐ ρε δια 
ταπάσπι ν᾽ [85 (υ"ἴς ΤΠ οΙα}}9. Τοϊ 
, 60, 14ΓΟησπὶ ἱτη ροτίατι ΟΥρδοῖβο ἃ- 
πἶτηο σοησορίυτῃ αὐιταςξ {τά ϊξ, δι1- 
διοτ πιεπιαὰς Γὰπιπηᾶτα Ὀς}} 1 μοτοηαὶ 
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ἩρδδλδιΝ ὧν τεῖχος, δηλονότι οὐ τῶτο φοδέμενος, μῆ τι- 

νες ἀνωπε"ηα μένης ταύτης τῆς τά ᾿τϑορεύσοιντο ἐπὶ 

τὴν ἐκάνα δύναμιν, ἀλλὰ μῶλον ως μῆ τινες 
τὴν Ἡράκλειαν, ἐπὶ φενῷ ὥσαν, καταλαθόντες, εἴργοιεν 

αὐτὸν, εἴ πὸ βέλοιτο τῆς Ἑλλάδος τορεύεοϑαι!. ᾿Ἐπεὶ 28 

δὶ ἀπῆλϑε πάλιν ἐς τὴν Θετ]αλίαν, μέγας μὲν ἥν, καὶ 

διὰ τὸ τῷ νόμῳ Θετ]αλῶν ἡαγὺς καϑεφάναι, καὶ διὰ τὸ 

μιαθαφόρουρ. πολλὲς τρέφειν περὶ αὐτὸν, δ᾽ πεζοὺς κσὶ π- 

πέας, καὶ τότες ἐκαύπονημένως, ὡς ἂν κράτισοι εἶεν" ἔτι 

δὲ μείζων καὶ διὰ τὸ συμμάχες πολλὸς τὲς μὲν ἤδη εἶ εἶναι 
αὐτῷ, τοὺς δὲ "ὲ αὶ ἔτι βέλεοϑαι γἱγνεόδαι. μέγιςος δὲ ἦ ἥν ἐὐ 
τῶν καϑ' αὑτὸν, τῷ μηδὲ ὑφ᾽ ἑνὸς εὐκαϊαφμίηπος εἶναι. τ ΠΥ ἢ 
᾿Επιόντων δὲ Πυϑίων, Θαρήγίαλε μὲν τοὺς πόλεσι, βοῦς 20 : 

κοὴ ὄϊς τρέφειν, καὶ αἶγας κφὴ ὗς, καὶ ἡ σαρασκευάζεαθαι ΟΣ ΟΝ Τ' 

ὡς εἰς τὴν ϑυσίαν. καὶ ἔφασαν, πάνυ μετρίως ἐκάφη 

πόλει ἐπαγγε)λομένω γενέοθαι βὲς μὲν οὐκ ἐλάσσες πυκαν 
χιλίων, τὼ δὲ ἄλλα ̓ βισκήματα πλείω ἢ ὶ μύρια. ἐκήρυξε 

ὃ ὁ νυνητήριον χρυσᾶν σέφανον ἔσεοϑαι, εἴ τις τῶν πόλεων 

βὲν ἡ ἦγε μόνω κάλλιςον τῷ ϑεῷ ϑρήψειε. Παρήγίπειλε δὲ30 

αὶ, ὡς φρωτευσομένοις εἰς τὸν περὶ τὰ Πύϑιω χρόνον, Θετ- 

ταλοὶς παρασκευάζεοϑ αὐ διενοέϊτο γὰρ, ὡς ἔφασαν, καὶ 

τὴν Ὑανήγυμ τῷ ϑεῷ καὶ τὰς ἀγῶνας αὐτὸς διαξιϑραι. 

περὶ μέντοι τῶν ἱερῶν χρημάτων ὅπὼς μὲν διενοξῖτο, ἔτι κα΄ 

νῦν ἄδηλον" λέγεται γὰρ, ἐπερομένων τῶν Δελφῶν, τί 

χρὴ ποιξίν, ἐὰν λωμδάνη τῶν τῷ ϑεξ χρημάτων, ἀποκρί- 

νώσθ αι τὸν Θεὸν, ὅτι αὑτῷ μελήσει. Ὁ δὲ οὖν ἀνὴρ, τη- 81 

μα. 5: 
{Ὶ 

᾿ αφύ 

Δοοθρ δ ἃ ΤῊςΠᾺ}15 : ταπάοπι ἀο]οίς 
οσοϊΐατα δα δ. ἙΡῬΠοτὰβ ἵερίετῃ 1ὰ- 
νεϑῆςβ ἰπ Πὰ] 5 σϑρϊβ δ᾽ οτίατη οοπ]ὰ- 
ταῦϊε τγδαϊάϊς ς 84}}} ἃ Ῥοϊγάογο ἔγαϊγε 
οσοίίατη νοϊσεταης, Ηδ:ουίΐίαυς Ὀϊο- 
ἄοταϑ. 

8. 29. δὲς τρίφειν, δε κυρε δι. 1ς- 
ΟὨΟΪ. δὲς καὶ αἶγας καὶ ἧς τοαρασκευ- 

ἄξισϑαι. ΟτΪΗῸ τρέφειν δῖ ὑπο καί, 
[ἐπαγγελλομένῳ. Μ|Πὶ Ἰεξεπάυπι 

νἱ ἀετὶ ἐπαγιλλομένων, ταοποϊ ᾶτα ἴῃ 
[πάϊοςς. Ἐκ ἡ 44εημ15. 

8. 30. αὐτὸς διασιϑ ναὶ, Μαϊ]ε Α.1. 
ΒΙγ]. Οαδῆ. αὐτῷ. Ἠεῖὶπάς Μᾶατξο 
ϑῖερῃ. Γεοηο]. λέγεται δέ. 

αὑτῷ μελήσει. Ἠϊ θβοτίδπι ἰοξο δρυά 
λδ 
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λικῶτος ὧν, καὶ τοσαῦτα, καὶ τοιαῦτῳ δ᾽ιωνούμενος, ἐξέτω- 
σιν πεποιηκὼς καὶ δοκιμασίαν τῷ Φεραίων ἱππιρκ, κοὴ 
᾿» ΄ Ν, ὦ.9 Ω Ψ 7 ΄ ἤδη καϑήμενος, καὶ ἀποκρινόμενος, εἴ τις δεόμενός τοῦ 
προσίοι, ὑπὸ νεανίσκων ἑπὼ προσελθόντων, ὡς διαφερο- 

82 μένων τι ἀλλήλοις, ἀποσφώδεται αὶ κατακότήεται. Βοή- 

ϑησάντων δὲ ἐῤῥωμένως τῶν ττωρωγενομένων δορυφόρων, εἷς 

μὲν, ἔτι τύπων τὸν ᾿Ιάσονω, λόγχη πληγεὶς ἀποθνήσκει". 

ἕτερος δὲ, ἀναξαίνων, ἐφ᾽ ἵππου ἐγκαταλειφιϑ εὶς, καὶ 

τὐολχὼ τραύματα, λαξὼν, ἀπέϑανεν" οἱ δ᾽ ὥλλοι, ἀναπή- 
δήσαντες ἐπὶ τὸς παρεσκευασμένας ἵππϑσ, ἀπέφυγον" 
ὅποι δὲ ἀβίκοντο τῶν Ἑλανίδων πόλεων, ἐν ταῖς σλέςαις 

ἐτιμῶντο. ᾧ δ᾽ εδῆλον ἐγένετο, ὅτι ἰογυρῶς ἔδεισαν οἱ Ἔλ- 

λήνες αὐτὸν, μὴ τύραννος γένοιτο. 

338 ᾿Αποϑανόντος μέντοι ἐκείνα, Πολύδωρος ἀδιλφὸς ὁ αὖ- 

τῷ, Ἂ Πολύφρων, ταν οἱ κατέφξησαν. αὶ ὁ μὲν Πολύδωρος, 
΄ 3 ΄ " Ν 7 ͵7 ͵7 

«σορευομένων ἀμφοτέρων εἰς τὴν Λάρισσαν, νύκτωρ κωϑ'εύ- 
δὼν ἀποθνήσκει ὑπὸ Πολύφρονος τὸ ἀδελῷξ, ὡς ἐδόκει" 
« Ν 7 ΕῚ Ψ Δ »-“ Ἀπ ΝΜ Ν ὁ γὰρ ϑάνατος αὐτῷ ἐξωπιναῖός τε, καὶ ὃκ ἔχων φανερὰν 

84 πρόφασιν, ἐγένετο᾽ ὁ δὲ αὖ Πολύφρων ἦρξε μὲν ἕνω ἐνι-: 

αὐτὸν, κατεσκευάσατο δὲ τὴν ταγείων τυραννίδι ὁμοίαν. 

ἔν τε γὼρ Φαρσάλῳ τὸν Πολυδάμαντω καὶ ἄλλες τῶν 
πολιτῶν ὀκτὼ τὸς κρατίξους ἀπέκτείνεν, ἔκ τε Λαρίσσης 
πολλὸς φυγάδας ἐποίησε. ταῦτω δὲ ποιῶν κρφὴ ὅτος 

ἀποθνήσκει ὑπ᾽ ᾿Αλεξάνδρου, ὡς. τιμωρᾶντος τῷ Πολυ- 

ϑυΐδατηῃ τὰ ψοοΐσυ5 ἀογαπιὶ τταάϊε Ὠοάοτ, χν, 6τ. Αἀαϊι 
Ῥκυΐο ἀΐνετία ᾿εκίτωγ ἱπ 116: ΑἸἰεχαπάγαπι νἱοδηΐοῦ δίαας ἰπ5 

οὴ μελήσιι. 
ἰος ΒΙδὶ, 

Οοἰπίηΐδηθο Ρ. ὅοο. 
ξ, 12, ἀναδαΐνων ἱφ' ἴσσν, Μαγρο 

Ἱ,, οἵ δι, ἵασον, Ὠεὶπάς τοαΐανὶ νὰ}- 
βαίυτι ἐγκαταληφϑὰξ, ᾳυοά {φηΐα τα 
ἈΠ Ισῃ ΠῚ Ὁ Ὦ,}, δεῖ, 

ἀφίκοῦ,, Τὰ εχ Δ, ϑυτῖ, Βτ, Οὐδ], 
(ρη ριὸ νυϊζαίο ἀφίκοινγο, 

δ. 33, Πολύφρονοε, Νοη ἃ Ῥοὶγ- 
ΡΏτοης, [τἀ Ὁ ΑἸεχαηάτγο ἔγαίγο, γ6- 
πόπὸ ἱπάϊτο νίπον ἰπιογογηζαπι Ρο}γ- 

͵υῆς ἱπιρογίατη οι ΡῸΓ ἀῆπος 
υπάεοίη), εἰ τα πἄσγη ἃ ἰανεηὶ 5 1.8- 
εἰ δοῖ5β ὩΟὈ θα, ἀἀνοσαίο ΔΙεχαπάτγο 
ἹΜΜποςεάοῃϊΐδο γοβδ, ΡΡυ βηδίυ τ Γαδ, 
Ῥαιγαααιὶ Αἰοχϑηάτὶ ΡΟΥρῃγοηοτη πὸ» 
ταΐηδι ἀὐἀσοαὰσ οατὰ Χοπορίιοηῖς [ἃ - 
οἷς ΡΙαιατομυβ ἰῃ Ῥοϊορίάα. οἂρ. 29. 
ΟἹ. ΝΟ ι ας δά Τἱοάοταπι Ρ. 50. 

δ, 34. Τιολυδάμαντα. Ν)ὰς Ταρτᾷ ο, 
ιν, ἃ. 
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δώρω, κϑὴ τὴ τὴν τυραννίδα, καταλύοντος. Ὁ 

355 

Ἐπεὶ δὲ αὐτὸς 35 

ταρέλαδε τὴν ἀρχὴν, χωλεπὸς μἣν Θεδαλῶς ταγὸς 

ἐγένετο, χαλεπὸς δὲ Θηδαίοις "οὴ ̓Αϑηναίοις πολέμιος, 

ΜΝ: δὲ ληφὴς καὶ κατὼ γῆν καὶ κατὰ ϑάλαξαν. τοι- 

ὅτος δὲ ὧν, καὶ αὑτὸς ἀποθνήσκει, αὐτοχειρίω μὲν ὑπὸ 
τῶν τῆς γυναικὸς ἀδελφῶν, βελῆῇ δὲ ὑπ᾽ αὑτῆς ἐκείνης. 

Τῶς τε γὰρ ἀδελφοῖς ἐξήγίελεν, ὡς ὁ ̓ Αλέξανδρος ἐπι- 36 
δυλεύει αὐτοῖς, καὶ ἔκρυψεν αὐτὰς ἔνδον ὄντως ὅλην τὴν 

ἡμέραν" καὶ δεξαμένη μεϑύοντα τὸν ᾿Αλέξανδρον, ἐπεὶ 

κατεκοίμισεν, ὁ μὲν λύχνος ἐκώετο, τὸ δὲ ξίφος αὐτοῦ 
ἐξήνεγκεν. ὡς δι, γάϑετο ὀκνξντας εἰσιέναι ἐπὶ τὸν ᾿Αλέ- 

ξανδρον τοὺς ἀδελφὰς, εἶπεν, ὡς, εἰ μὴ ἤδη πράξαεεν, 
ἐξεγερεῖ αὐτόν. ὡς δὲ εἰσήλϑον, ἐπισπάσασα τὴν ϑύραν, 

εἴχετο τοῦ ῥοπάλε, ἕως. ἀπέξεανεν ὁ ἀνήρ. Ἢ δὲ ἔχϑρᾳ 37 

8. 35. Θεσῆωλοῖς----Θηξαΐοις. Ὸς ΗΪ5 
νἱάς, αὐ18ὲ πᾶτγαῖ Ρ᾽ αἰδγοπ 5 ἴῃ Ρεῖο- 
Ρἱάα ΟΔΡ. 26. εἴ [ε4η. 

᾿Αϑηναίοις, Οατὰ Ῥεϊορίἀδπὶ οἀρτὶ- 
νυπιὶ τδποτεῖ, ἃὉ Αἰῃεηϊεη 5. ἀὰ- 
οὐτὰ ῥοεῖϊτ, τα βποαὰς ἴθ Ποποτὸ ἕαὶϊς 
δρυάὰ 608, ἄοηξο σοπιυ πη θ]οίδ εἰ πα- 
ἔατιε εὐἰαπη: οὐ πὰ 1}1Π18. ἀροτα σοερετὶζ, 
τοῖς Βειηοῆπεπε οοπίτα Ατ οοτγαῖ. 
Ρ- 66ο. εἠ. Ἀεϊκε. Ρτγδίεγεα Ογοὶα- 
ἀδ5 πανί θυ (αἱ ἰπξείζανὶτ εἰ Αἰ Βϑηὶ- 
Θηἴ85 νἱοῖς ΡΥ ο πᾶν]. Ὑὰς Ὁ)}16- 
ἀοτγὰτι χν. 95. Ηΐπο ἀεξίποερβ λῃφὴς 
κατὰ ϑάλαφι)αν ἀϊοϊτατ. 

καὶ αὐτός. 1,. ϑιεΡἢ. αὐτὸς αὖ. 5εὰ 
ϑίθρἢ. ἱποϊαῆς αὖ, 

σῆς γυναικός. Ατιοαϊαπὰ οταϊταηςϊ 
Α.1. Βι. Οδῆδι. ὕχονγ ἔαϊ. ΤὭβδο, 
8] 18 14 Ὀπὶ5, διξῖοτε Ῥ᾽αῖατοῃο ἴῃ Ρὸ- 
Ἰορίάα ο. 238. Οεθάεβ ἕδδια ἔαὶς ΟἸγπυ-. 
ΡίδαῚ]5 105. ἅΠπὸ αυᾶδτίο. 

δ. 26, ἐξήγγειλεν, ΗϊΠβοτίδτ δαη- 
ἄθπὶ Ὠαγγᾶς, ἴῃ ρϑιοὶβ εἰ ρᾶγνὶ πιο- 
τηθηϊτὶ τοθ5. ᾿ἰοθὶ ναυῖεὶ Ρ] αἴδγο 8 
ἴῃ Ῥεῖορ. ο. 35. Πηβίβαϊα ρητωυπι ἃ 
Ῥεϊορίἀα σαρτῖνο εἰ {ἰσαθῃ}5 πιϑυϊτὶ οστὰ- 
ἀο! πταίει εἰ ροτβάϊδαν οὐπὶ ἔγατη 88 
Τιῆρθοπο Ῥυγιμοῖδο εἰ Πγσορητοηθ 
οΟΆΠ Πα οοράϊβ ἐδοϊυπάδθ, σοπιπιθϊ- 
οαΐ δἴαᾳυς οτάϊπας :΄ ̓ πἢαϊαβ ταπηεῃ 
ἐγαιγιθυϑ γα ξδὶαβ πε θπίεση ποὴ ἕαοὶς 

ΡΙΟΙΑτοθυ5, ααἱ αἰϊαπάς δοουγδια9. 
τέτη ὨρΙγδῖ. : 

ὡς δ᾿ Αλέδ, ΑἸ οΌ] απ οτηϊταηςϊ Α. 
7. Β᾿. Οαῆ. 

ἔκρυψεν---ἴνδον. ῬΙαΙΆΤΟΙ: πλησίον ἐν 
οἴκῳ σινὶ κεκρυβοβεένους, εχ αυὸ ρῥτοΐοϑὶ 
ΡΕΓ ἔςδἰδ8 αἰφεπάυηις ἰπ ἀοπηῦτη Α]6- 
Χϑηατὶ. 

κατεκοίμισεν. Α. 1. Οδῇ, ἴα τεξὶε : 
σοηττᾷ κασεκοίμησεν Βτ. 1. 8ε. 
ξίφος, αὐτῷ. Ῥ᾽αϊαΥο 5 καὶ καϑε-. 

λᾶσα «ὸ ξίφος ὑσὲρ τῆς κεφαλῆς κρεμά- 
(μενον, σημεῖον εἶναι σοῦ κατέχεσθαι, φὸν 
ἄνδρα καὶ καϑεύδειν ἔδειξεν, 1 το! 49 

ὨΪΏΪ νᾶτῖϑτ, ηἰῆ ᾳυοά ῥόπρου δαυᾷ 
ταδγηϊεῖξ. 

ῥοπάλε. Μοτο ῥόπαλον ἢ. }. υἱάοτατ 
εθξ Ἰάεπι, αυοὰ ῥόσρον, τὸ ἐσίσαασρον 
τῆς ϑύρας ἀρὰ Εἰ γομιυ τη; εἴ χ. 22. 
σὸ ἐπικρθον τὴν ϑύραν ἀραὰ Ρο!)σδη,. 
Ῥγεείογοα Ηε νομί εἰ Ηδτγροογδτίο 
ἰπιεγργοιϊδηΐυγ: κρίκον τῆς ϑύρας. ΕἸ 'ης 
εϑϊοὶ μυῖαι Μογὰβ, οὔὲ ῥόπερον ἀπ ηὰ- 
Ἰὰπὶ ἔετίεξαπη, δἀ χὰτι ναὶνί5, 4.0 εἴ 
ἔογεϑ δι γα δηταγ, οα] αἴ 8 ΟρΘ εἰῖϑ πὶ 
ΡΠ δηίαγ. Οξεϊεγατη Ηδγροογαῖίο ὃ 
[εχῖο Χοπορβοηιῖβ Εἰῦτο αϑεγε νοσᾶ- 
θυϊατα ῥόπῆρον ς Ἰϊδαὰς οἰΐπι ἤπε ἀπ ῖο 
Ἰεξϊαπι ἢ. 1. ἔαϊε ἴτὰ, αὐ σεηίει ετίδιπι 
γδ]οκεραῖν δὰ Ηξετγοάοίυτῃ νἱ. οἱ. οὶ 
ἀοραῖι, ῥόπῆρον, ααοά ϑΘοὨο)ϊαῆς5 Ἐὺ- 
1.82 
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λέγεται. αὐτῇ πρὸς τὸν ̓Αλέξανδρον γενέοθαι, ὑπὸ μέν ΤΙΞ 

γῶν, ὡς, ἄρον ἔδησε τὰ ἑαυτῷ παιδικὰ ὁ ᾿Αλέξανδρος, 

νεώνίσκον ὄντα καλὸν, δεηϑείσης αὐτῆς λῦσαι, ἐξαγαγὼν 

αὐτὸν ἀαέσφαξιν οἱ δέ τινες; ὡς, ἐπεὶ ταϊδες αὐτῷ οὐκ 
ἐγίγνοντο ἐκ ταύτης, ὅτι πέματῶν εἰς Θήδας, ε ἐμ γήρευε τὴν 

Ἰάσονος χρώχα ἀνωλαξεῖν. τὰ μὲν οὖν αἴτιω τῆς ἐπι- 

ξελῆς ὑ εὐὰ τῆς γυναϊκὸς ὅτω λέγεται" τῶν ὃ ταῦτα τρα.- 

ξάντων, ἄ; ἰς οὗ ὅδε ὁ λόγος ὑγέάφετο, Τισίφονος, 

τρεσδύτατος ὧν τῶν ἀδελφῶν, τὴν ἀρχὴν εἶχε. 

ΚΕΦ. Ε. 

ΚΑΙ τὼ μὲν Θετ]ωλικὰ, ὅσω περὶ Ἰάσονα ἐπράχθη, 

καὶ μετὼ τὸν ἐκείνει ϑάνατον, μέχρι τῆς τοῦ Τισιφόνε. “ἀρ- 

τ χῆς; δεδήλωται" νὺν δ᾽ ἐ ἐπάνειμι, ἔνϑεν ἐπὶ ταῦτα ἐξέοην. 

Ἐπεὶ "δ ̓Αρχίδαμος ἐ ἐκ τῆς ἐπὶ Λικτρά βοηϑάας ἀ ἀπή- 

γάγε τὸ σράτευμω, ἐνθυμηϑέντες οἱ ᾿Αϑηναῖδιν ὅτι οἱ 
Πελοποννήσιοι ἔτι οἴονται, χρῆναι ἀκολεϑᾶν, νὰ αὶ ὅπω δας 

τὶ ρίἀϊς δά Ηΐρροίγε, 1172. ἱπίοτρτγεῖδ- 
ταῦ αἱ το] αὶ πὸ ἐπίσποιφρον, εἴα τηδτ- 
ουΐαπι ͵δηαδ. 

8. ,7).. τυρὸς τὸν ̓Αλίξανδρον. Μᾶῖρο 
δ᾽ ει 8ι. πρὸς σὸν ἄνδρα. Κεέϊε, Ρυ- 

παιδικά, ῬΙυϊάτοιυ Ρεϊορὶ ἀ. ἂρ. 
38. ἀς Αἰεχᾶηάτϊο : καὶ σὸν νεώσατον 
αὐτῆς (ΤῊ 66) ἀδελφῶν παιδικὰ πεσοι- 
ἡμένον, Θυΐ ἢ ἑαὶς ΡΙΠοΙδυ5. νεὶ Ργ- 
«ποῖαι, γατίο ἀρρᾶγεϊ, οὐγ εὐπὶ Ὠο- 
ἀογὺ8 ἱπίογ ἰητεγίεξιογεβ ΑἸεχαπαιὶ 
Βαυά ποηηΐηανοτίς, Ρ] αἰατο 8 Απηᾶ- 
τού, 7. 89. Ῥγιποίδιαπι ΑἸοχαηάτὶ ἃ- 
το ἤυτῃ οἱ οσοίίοτοτῃ νοσαϊ, 

οὐκ ἱγίγνοντο, Νοβαίίοποπν Οπμΐ- 
ται ,}. Οδῆ, 

ἱμνήφινε, Οἴσοετο ΟΠῆο, ᾿ΐ, 7, ΔΌ δ 
δῇ επἰπὶ ἱρία ργορίογ ρε  Π ςατω5 (α(ρὶ- 
οἱοηειι ἱπιεποέϊυα, Οτάϊηοιπν οδοαΐπᾳ 
Ρπέγαῖδε πᾶτγαι εἰἰϑτη ΟΥἀ  Ἠγ15. νετί, 
323. Οὐσίεγοπι ματι σα! 5 σου μαίας 
ὡς εἰ ὅτι ρα ἰτὰ ροῦιδα γερετί τὶ ἰῃ 
τ γί» Χοπορποητί5, βόπιοηαίς δά ἢ.], 
Ἰιεοποῖαν, δα ἐπέγα δ, 13, 

Τισίφονος, ἴτὰ τεξὶς Τοτρίαπη Ἰερὶ- 

187 ποίηθπ ἴῃ τηδῆρίῃς Τιδοποῖαν. 
Νυϊραίαπι τοιϊπαἶς Μοτιβ Τισίφωνος. 
ΓΒςΌεη ἀοπιϊπατίοπεπι τοιϊηυἱἔξ, ἃ ά.- 
Τοἰτο ποτηὶπε ἴθ πὰ ἔγαίσε ΤΊ ΠΡΏοηο, 
τεβδῖυγ Οοῆοη Νάγγας. δο. οάογυϑ 
ΧΥΪ. 14. δυξϊογ εἴ ; ἔγαίτοβ ἀιο8, ἰγ- 
σορῃτοηςπη οἱ ΤΙβρμοηυπι, {ο]ο5. Ὡ0- 
τηϊηδῖ, οί ἰἀπάοπὶ ΟΡ τθγοθηδ- 
τί ογα πὶ πλὶ τὰ πὶ ρτϊποὶραίατα νὶ οὐτὶ-- 
παῖδ, Οἷσογο ἀδ Τηνθῆϊ, ἰὶ, 40. ἀς 
ΤΒοῦς - Ηδο δΙίασπι Γαὰπ, αὐ ἐπὶ ἐκ 
τγγϑῆηο Βαθορδξ, {ΠῚ ἴπ' ργθουὶὶ ἰοοο 
ἀεροίοις, ϑυπῖ, ααἱ ἐχ ἴερε ρυσταπν 
οσοίαϊ ἀϊοδηὶ Οροτίοτο, Αἴαὰς Χεηο- 
ΡΏοη ποραῖ, οχ ποῦς ἐἴδοιοι Ρῖο- 
ογεϑῆς ΑἸεχαηάγατη. 

8, :, βοηϑείας. Αἰά. Ἰδδε Ὁμῆ. 

Βοιωτίας. Ἀεάϊς δὰ ογάϊηςπι τεγαπι 
Γαρτγὰ σᾶρ, 4. 26. Ἔχουίιπι, 

ἀκολ ὧν. 1 λοεάἀθοπιοηὶοβ ἔδααὶ ς 
ηοϊεθδηιϊ ἃ [«Δοςἀθοτηοη 5 ἀεἰοίίοετς, 
(αἷ8 ᾳαΐρρε ορίδι8. δἰ νἱτὶ 9 αἀϊδῆ- 
ἀεηῖεβ, τὰ αυἱάοπι Μοτι8. Εφυϊάεπι 
τατηςη ἢᾳ μοι Πιιρ οἶτον ἰηιοΠἶρο: 
Ῥεϊοροηποῆος, πομάυπι (μἰ5 ἱρίογαγα. 
νἱγίθυ5 σοηδάςηϊεον, δὰ ἱπηρειίλτιλ ρᾶ-. 
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κέοιντο οἱ Λακεδαιμόνιοι, ὥσπερ τὸς ᾿Αϑηναίες διέθεσαν, 
μεταπέμπονται τὰς πόλεις, ὅσαι βούλοιντο τῆς εἰρήνης 

μετέχειν, ἣν βασιλεὺς κατέπεμψεν. Ἐπεὶ ὃ συνῆλθον, 2 

δόγμα ἐποιήσαντο μετὼ τῶν κοινωνξίΐν (βουλομένων, ὀμόσαι 

τόνδε τὸν ὅρκον" ἜἘμμενῶ ταῖς σπονδαῖς, ἃς βασιλεὺς 

κατέπεμψε, καὶ τοῖς ψηφίσμωσι τῶν ᾿Αϑηναίων καὶ τῶν 
συμμάχων. ἐὰν δέ τις φρατεύηται ἐπί τινὰ τόλιν τῶν 
ὀμοσωσῶν τόνδε τὸν ὅρκον, βοηϑήσω παντὶ εϑένει. Οἱ μὲν 

οὖν ἄλλοι πάντες ἔχεμερον τῷ ὅρκῳ" Ἠλεῖοι "δὲ" ἀντέλεγον, 

ὡς οὐ δέοι αὐτονόμες. ταοιέϊν ὅτε Μαργανεῖς, ὅτε Σκιλλεν- 

τίως, ὅτε Τριφυλίες" σφετέρας γὰρ εἶναι ταύτας τὰς 
πόλεις. Οἱ δὲ ᾿Αϑηνοῶοι κρὺὶ οἱ ἄλλοι, ἰσάμενοι, 5 

ὥσπερ βασιλεὺς ἔγραψεν, αὐτονόμες εἶναι ὁμοίως καὶ 
μικρὰς κοὴ μεγάλας πόλεις, ἐξέπεμψαν τὸς ὁρκωτὰς, ἡ κ΄ 
κφὴ ἐκέλευσαν τὰ μέγιςα τέλη ἐν ἑκάςφη τοόλει ὁρκῶσαι. 

Ν ἈΝ 

κοὴ ὥμοσαν πάντες, πλὴν ᾿Ηλείων. 

Ἐξ ὧν δὴ κοὶ οἱ Μαντινέις, ὡς ἤδη αὐτόνομοι παντά- 
" 

᾿ς παδω- 

γταΐοβ εξ, ἢ αὐβ ἴε 1}}15 ἀπσοῦλ ῬΥρο- 
Ὀεδι. ᾿πάς Αἰτπεπίθηἤοτῃ ἴρεβ, ἔδοὶϊς 
[ε ἱτηρείγαῖατοβ εὔε 8Ὁ 115, οἵ ἴε ἴδῃ - 
αὰ6 δυξιοτιαἴοτα ἰδααδηῖατ. Θυοά 
ζαξτατη εἰἰατη εξ νἱάεςβ. 

ἄὄπω. ἴιτὰ {οτίθετε εχ τηδγρίης 8ι. 
εἴ Ιεοποῖᾶν. 1υΠ᾿| Μοτὰβ ργὸ νυ]ραῖο 
ὕστω. Ὀαθίτο ταπιοὴ δάπυς φαυϊάξπ,. 
Οαυΐαπι ἀυδἰται!οηΐβ Ἰεέζοσ ἱρίς εχ 
ΡῬγϑοξάεπια ἃπηοίαϊίοπε ρετρίοϊες. 

βώλοινσο. ἴἰὰ εχ τηδιρίης ἴ,. 81, 
ἰάθτη Μογὺβ Τοτὶ εηάστη οὔὲ νἱάϊε. 

ἐἠρήνης. Ῥαοὶβ. Απηιαϊοϊάς, γιά ν. 
1. 28. 

8. 2. Σκιλλεντίες, Ηοβ ΤῊΡὮΥ] 25 
, ἰησοΐαϑβ ποτιϊπαὶ εἰϊατῃ Ραυΐδηΐδ8 νἱ. 
Ρᾶξ. δοῳ. εἴ ουτῇῦ Μαοίθι5 ροῆ Ο- 
Ἰγπιρίδάεπι 48. Ὁ ΕἸεἰβ ἀεἴεοι δ πᾶτ- 
ταὶ, Βεϊηάς ἤπε ἀυδῖο ἐδορὶ5 τεοταὰ- 
ἀυὶς οἀϊυτα εἰ ἀπάϊα παι. 50] πίεγη 
8 [λοεάξογη ου ἷ5 τε αυταίαγη ἔδάθ τη 
1δ᾽ Χεηορῃοητὶ ἀοηδίαγα, ἀεῖηαα 8Ὁ 
Εἰεὶς τεοβρίδπι, εἰ ἔιξατα Χοπορθοη- 
τῖ8 σὰπὶ ΘΒ] 19 διὰ ΕἸεοβ, [ερτραῖαϑ οἱ 

 Οοτπίαπι τησγηογαὶ Ὀϊοβεης5 ἰἰ. 
[εξλ. 53, Νὶάς τἀπιοη Ῥαυϊδηίδιη. 

ξ. 3. ὁρκωτάς. Ἰ)ετηοεηεβ ὈΪ5 
αἀἰϊχὶς ὁρκίζειν σινὰ Ἰυτελαταπάο δάϊρετε 
διϊααθτ : ἀς Οογοπᾶ ρῥ. 235. εἰ οοῦ- 
ἴτὰ Αὐδοοταΐθτη ρᾶζ. 6γ8. ϑεπιεὶ 
ἰξορκίζειν εοάετηι ἴδηΐὰ ἀϊχὶς, σοπῖγα 
Οὐποποπὶ Ρ. 1265. {δερί8 ἐξορκῶν, 
υοὰ υηΐϊφς ῥγοῦαῦθας ναϊεῆυβ δὰ 
Ἡατγροογαῖ, Ρ. 121. ΕΓ  π 68 ἐξορκί- 
ζειν ἀἰχὶτ ρᾶρ. 39. εἀ. ες κα. 

Μαντινεῖς. Ηππο Ἰοσὰπι υἵαας δὰ 
8. 22. Ῥδιϊο δοσυτγάτὶ 5 ἐχρ οδη άπ π) 
Ῥαῖο, εἰ τεγύτη ἢϊς παιγαίδγαπη οτὶ ὶ- 
απ εἰ οδυἴαπη ΡϑυΪο αἰ τ58 τερεΐθῃ- 
ἄδπη, 40 της} } 5 ̓εξξοτεβ Χεπορδοη- 
115 παιταιοπογα ᾿ητε ρϑηῖ, αυᾶτγα ρο- 
ἢτεγηὰβ δἰἰδπῇ ᾿πίεγρτεβ ρίδπο πσρὶς- 
χῖς, Ῥοίξ νἱξϊοτίατα 1ιευξιτίσαπι, α8 
{ταξιρο 1. δοεἀεφοπηοηϊογατη νῖγεβ σοποῖ- 
ἀετγαηῖ, (αὈῖτο θρὶξ Ατοδάδβ ᾿Ἰθεγίδ- 
τὶβ οαρεῆεπαάξε τὰεηάξθηας ουρίάϊιδϑ : 
ἀϊνογίαας δυδῖογεβ ἔασγαης, αὶ ρετῖ- 

. ἕμαάστγα {115 νοϊθθδης, ας ἴῃ ΤὈοἰεῖα- 
ἴετλ Ὀπδπ Οππςε8 οοἰγεῶῖ σΟΠἢ]Ἰ πι- 
αὰς δἰϊαυοὰ οοτητηθπε ἰδξεγεῆσ, ου- 
ἦ..8 ἱπυρετὶο τε οσληδθβ Ὀ6}}} Ρϑοϊΐῃωυς 
τεβετοηΐωσ, δ ἐὸ ἔοσιϊ8 ὁοῃ͵μηξὶϊς 
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πασιὶν ὄντες, συνῆλθόν τε τσάντες, κοφὴ ἐψηφίσαντο μίων 

4 πόλιν τὴν :-Μαντίνέεων ποιέίν, οὶ τειχίζειν τὴν πόλιν. Οἱ 

δὲ αὖ Λακεδοιμόνιοι ἡγᾶντο, εἰ τῶτο ἄνευ τῆς σφετέρας 

γνώμης ἔσοιτο, χὠωλεπὸν ἔσεοδαι. πέμπϑσι γᾶν ᾿Αγησί- 

λώον τπρεσδευτὴν πρὸς τὸς Μωντινέας, ὅτι ἐδόκει πατρικὸς 
Υ » " με 3 Ν Νὰ ,ὕ Ν “ῷ τι ΧΝ ᾿ Φίλος. αὐτῶς εἶναι. ἐπεὶ δὲ ἀφίκετο πρὸς αὐτὼς, τὸν μὲν 

δῆμον τῶν Μαντινέων οἱ ἄρχοντες οὐκ ἤϑελον συδλέξαι 

αὐτῷ, πρὸς δὲ σφας ἐκέλευὸν λέγειν, ὅτῳ δέοιτο. ὁ δὲ 

ὑπιογνέιτὸ αὐτοῖς, ἐὰν νὺν ἐπίοζωσι τῆς τειχίσεως, ποιήσειν, 
-“ ᾿ 4 εἰ τὰν κεϑ' 7 ͵ Ν ΄Η δα “ 

ὥςε μετῶ τῆς Λωκεθωίμιονος γνώμης, Κφρὶ μὴ ανήρως, 
- κω.» ᾽ ν Νὰ » ῃ εὐ τς ΦΖ: 5τειχιοϑήναι τὸ τέϊχος. ᾿Ἐπεὶ δὲ ἀπεκρίναντο, ὅτι ἀδύνα-- 

τον εἴη ἐπιογέϊν, δόγμιωτος γεγενημένε τυάση τῇ πόλει ἤδη 

τειχίζειν, ἐκ τῶτε ὁ μὲν ᾿Αγησίλαος ἀπήξε ὀργιζόμενος" 

ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙ5 ΠΕΤΓΈΝΙΟ. 

σοη δ! ἶ5 δὲ ορίθι.5 ᾿ἰδεταίθη ταϊδυθῃ - 
ταύ, Ὀϊυϊδέατα αν ἰρίτῖο ἕαϊς ἂς 
δοηοτα δὶ δυδιοτίίαῖς υτθὶαπι, αυᾶ- 
τὰ πὶ τι υἶτο ἱπηροτίυπὶ δὰ ἔς γα μδγὰ 
εἴ σοηη)! τ σοπιπιυης (δοὰ πὶ πᾶ ΌΘΓΟ 
ψοϊδδαῦίςί. Τοξεδιδυσπι οδγατηΐηα εἴ 
(ξάἀϊκίοηο5 ἰηάς οτίᾶ5, υἱ εἰ Μβηικίηδη- 
ἄσπι, ρᾷυϊο οδίσατυ5 τε κὶς Χεηο- 
Ῥῆοη, ααἱ ἀς Τοερεαιὶβ ἐἀπιθὴ (δεῖς 
κι γκαν 8.6. μδὸο ῥτοίετί : συνῆγον ἐπὶ 
σὸ συνιέναι σε τᾶν τὸ ᾿Αφρκαδικὸν, καὶ, ὅ 
σι νικῴη ἦν τῷ κοινῷ, τῶσο κύριον εἶναι καὶ 
σῶν σόλεων. Ταπάδτη Μαηιϊ πε (68 ξο0- 
τασιαὰς ρυποερβ Πγοοπηθάθβ νὶ οἰ δ 
νἱάεπίυν δὰ τε πὰβ, υἱ ορρίἀυτη Με- 
ξαϊοροϊη σοπάεστγοης Ατοδάφθ, ἰη δᾶ- 
αὺς οοπῇ]απι οοτηγηιης (σὸς Μυρίνε) 
σοηβίταοτεης, Ναπο σογηρᾶταθο ἰῸ- 
οὐπὶ Ὠιἰοάοτί χν, 59. δά φασι ἮΝ εὔτ- 
εκ! ἀἠροπιίατη ἀεπάστο. 18 ἐρξίξαν 
ᾷαὰ ΟἸγπηρίαἀϊβ 102, ἀπηὰπν 3. ἰΐα 
1οτδίε: ϑὉ ἰάοτη τε Ρὺ8 Τυγοοπηεάεβ 
Τορβοῦϊο5. ρεγίυαῆπε Ατοδάϊ θυ, οὐ ἴῃ 
Ὀπώτη γερο σοτρὰβ ἐς σοη͵θη- 
φετεοιῖ, σοτοτσ πὶ ἱπῆβιοῖο δοηῆηο, 
πυπιοο τοίοοο, νἱτούοτη, ᾳυσὰ ἐς 
Ῥεῖϊο εἰ ρᾶςς οορίαϊεγοι γε ρα ίοι, 
Ῥαξία δαΐοπν πιβηὰ Αγοδάυτηῃ (εἀϊεϊ-- 
ὁηδ, σοπιγονοτα αὐπλὶν οἰ οερίαία 
{υἷτν τ αυς ὁσοίῆα, αἱεγα 1460. 
ραχύπη αὐ ᾿λιοεδωτηοηίοβ, ματα δὰ 
Ραϊαπείηον. οοηίαξεγοπι, Αἰασο Πὶ 
"οἴτομ! ἃ Ῥαϊαηκίηΐ ἐγαά εἰ νἱδιοτὶ- 
υν οἵ οοοίῇ ἐσετυπενς ΠΗ σοπεγα 1. 

οεάἀεεπιοηῖος Ῥογγιονεγαηϊ, υἵ, εχρε- 
ἀϊτίοηις σοηίγα Αὐοδδοβ Γυϊσορία, Ἀξε- 
Πἰαυβ οὐτὰ δχογοῖτα δὲ ὀχία! 8. ἴῃ 
Ταξδαταγαπι, ααὶ Γεἀϊτοπῖβ δὲ ἀχ ΠΕ] 
δυδίοτοβ ἐξ νἱἀεθαπίαγ, ἀἰεἰοποπι ἷγτς 
τυρδοηποίη ἕδοεγει, Αβεἤ]δυβ Το ρεᾶ- 
εἶδ, ναϊαϊο δογὰ  ἄρτο ἀτοθαας ΟὉ- 
Πάϊοηε οἰδυία εἰ Ορρυβ παῖδ, πη ΠῸ Π 
ἰοὐεοὶς τουτούετα. ΚΝ ΘΠ! ηρὶὰ5 ἀὰ]- 
ἰδ δι, πὰ πὰ Τγοοπηδάθβ Τοροαῖοβ ἰάθτα 
ἢτ 16, αυοπὶ Χοπορῆοη ἱπέτα νἱὶ, α. 
12. Μαηιϊποηίδηι, τηᾶρηδ ἰπίου ΑΤ- 
οδάθϑ διιδτοτταϊς οοηρ σα στη πλεῖπο- 
ταῖ, σὰ πὶ Ῥαιγίαπη ἀἰνεγίαπι ποτηϊηεὶ 
Τὶοάοτιϑ : {τἀ ἰάεπι Ἡϊοάογιβ ἀεὶ ῃ.- 
ΘΘΡ5 ποη (οἷυπὶ ο. ὅ2. 1 γοοπηοάςχη, 
Ατοαάστῃ ἀθσοτη, Μαητκὶπεπίετ, Γεὰ 
δτίατα ἰζογατα σαρίτο 6). Ατοαάαγη ἀὰ- 
επ Τγοοπιδάεπα, ΠᾺ}}ὰ ρδιγίθο ἕαδὶὰ 
τησητίοης, ποτηΐϊηδι, Εάδι ποπηὶης 
νεπὶτ ρα Ῥαυϊπηίατῃ νἱ]. ᾿. ὅδ. υδὶ 
Ἰερί πιο, ᾿υγοοπιεάετη Μαπιεὶδοηίετη 
ἀυσοτα ἀδίὰπιὶ οοἰοπίδο, δ Μόρα]ο- 
φῬοϊΐη οοπδοπάδτη το, Ἑαυϊάοτη 
νἱχ ἀυδίτο, σαηάσαι ἀδίαυς ται} ἐ}ρὶ, 
Ατοδάσπι οοτητηης ΘΟ τ, τοὺς 
Μυρίσυφ, ἴῃ Μεβδϊοροὶὶ σοπ τας τ 
(αὐ δ, ρυρεῖον ἱἘ οπίπεπι ἀς ἔα! 1ν6- 
βαϊ, Ραμ. 18, εὐ εσσ ποπότη ᾿. 32.4.4. 
403. τ7Ίγαάΐς ᾿ετἰατὰ Ῥαυ αι πίαβ νἱῇ, Ρ, 
666. ΑἸιϊογάτη Ὀϊοάοη Ἰοσυτη ἀθδ- 
γάτα ἰπίτα δὰ δ, 13, 

8, 4, τοίρυπουσὶ ων ἴυοποῖαν. 
διίςρῃ, ΝΝ, σέμνυσιν ὄν. Ἐεένο ῥρυΐο, 
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φρατεύειν γέ μέντοι ἐπ᾿ αὐτὰς οὐ δυνατὸν ἐδόκει, εἶναι, ἐπ᾿ 

αὐτονομίῳ, τῆς εἰρήνης γεγενημένης. τοῖς δὲ Μαντινεῦσιν 

ἔπεμπον μὲν καὶ τῶν ᾿Αρκωδικῶν πόλεων τινὲς συντειχμᾶν- 
τάς, οἱ δὲ ᾿Ηλεῖοι "Θ᾽ ἀργυρίε τρίω τάλαντα συνεξδώλοντο 

αὐτοῖς εἰς τὴν περὶ τὸ τέίχος δωπάνην. καὶ οἱ μὴ Μαντι- 
γέςς περὶ ταῦτ᾽ ἦσαν. 

Τῶν δέ γε Τεγεατῶ; οἱ μὲν περὶ τὸν. Καλλίδιον καὶ 
» Πρόξενον συνῆγον ἐπὶ τὸ συνιέναι τε πᾶν τὸ ᾿Αρκαδικὸν, κα Ἃ 

ὅ τι νικῴη, ἐν τῷ κοινῷ, τῶτο κύριον εἶναι καὶ τῶν πόλεαν" 
΄ ἕν 5 'χ 

οἱ δὲ Τερὶ τὸν Στάσιππον ἔπρω ον, ἐῶν τε κατὰ χώραν 
-- 7 Ν - Ζ ͵ . -“ 

τήν ὥόλιν, κοι τοῖς πατρίοις νόμοις χρήῆδϑ αι. 

ἐνὸν κοὶ Καλλίζιον ἐν τὸς 9:ε- μενοι δὲ οἱ περὶ τὸν Τιρόξ 
Ἡπηώ-7 

5 ΄ ε Ἂς ὃν. »"Ἥἢ 

ἄτροις,, νομίσαντες, εἰ συνέλθοι ὁ δῆμος, πολὺ ἂν τῷ 

8. Ὁ. συνύπειχιίῶνσας, δ τοῦδϊε Οδῇ. 
εὐϊάϊε ς αὐυοὰ εἰἰαπὶ ϑίθρἢ. νοϊεθδὶ 
Ῥοηΐ. 

τρία σάλαντα. 

ἤκοντα. 
καὶ οἱ ἱ μέν. Οὐ. μὲν οπαίδε. ; 
δ, δ, συνῆψον, ΝΙΟΤΟΒ ἱπι Γργεία τ: 

υὐδηϊηλὶ ΟΠ ΠΟ γοπ 60 ἰτα Ὡς Ὀδηϊ, 
αὐ Ατοδδυγη σοπο τη ΒΒ ὀγθιαγ : δῖ 
Ρυϊδὲ Τγποηγτηυτη εῆξ, ααοὰ ἀείη- 
ΘῈ Ρ5 Τξαα τατ, ἔσραπῖῆον, 14 ἀρεδα»». 

νικώῃ, Θυϊοφα!ὰ ᾿οοηἤ]ίαπι ἀξοτο- 
νετῖῖ: ᾿φϑεδρυθψας ἰπ ΘΟ ΠΠ]ο {δηϊεη- 
τἰα ν]ἱσετὶζ, 

ἐᾷν σε. Ὁαῇ. ὁταϊ ἥϊ σε. 
κατὰ χώραν. -Μοτυβ ἢ. 1]. ᾿ἰπίογρτο- 

αῖυτ : ΠῚ ᾿Ἰγυγηυῖανε ἔουγηᾶτη οἷνὶ- 
ἰατ|5. Μα]ς. 8] σοὶ νὶγ ἀοδει5 ΠΟῚ 
δηϊτηδἀνοτγίογαϊ, ΘΟ ἢ] 18 πὶ τὰ πὰ ἰῃ- 
ἴεΓ Ατοδάθϑ ἄς οοπάθπάα Μορ]οροὶὶ 
ας ἀρὶϊαϊα, ηε8 ξορτα τα πάρῃ ἔμε- 
ΤαηΙ Ρογξέϊα. πάρ ροπάδθι εεἰαπὶ 
(οηΓὰ8 ΜΟΤΡΟΓΌΓΩ συνῆγον ἐπὶ πὸ συνι:- 
ἔνα! σὲ πᾶν τὸ ᾿Αρκαδικόν. Ψο]ε πὶ 
ἀριοες ΟΠ ᾽ὰ5. εὐ Ῥιόχθημβ. οἶνγθ8 
ἀράμσοετε οὐπ τεϊ αὶ Ατοδάϊθαβ ἰπ 
ἹΜεραϊορο!η. Ψχ δαΐοτη νετθα 118 
ΧΘΠΟΡΠοθεβ ίαπα εἰ ἱπίερτα {αηΐ, 
Τιμηοπεῖὴ οἱ Ριοχεησπυ, Τεροαῖαβ, 
"ἄσσε8 σοϊοπίξ, δὰ Μερδὶορο!η πὶ τ- 
{Φ, ποτηϊηδὶ Ῥαϊίδηϊδϑ νἱ]}. Ρ. 664. 
Θιυοὰ νεῖο Ραυΐδηίΐαβ Ρ. ὅγ 5. “Αδιϊπη 
ΡΟΗ͂ Ρυξπᾶης. 1 δυϑηοδπὶ τηθηῆθαβ 

Μαῖρο βίερῃ. σριά- 

Ῥϑαοὶβ, εοάθπι ἴάσηθη ἀππηο, ΟἸγρ. 
102. 2. οομάϊταπὶ ἀἰςδι ᾿Μεβδίορο! πη, 
Τοάοτιβ δυΐθοτη 
[ἐτίογοσηι ἰδοϊδι 6}0 
τὰ εηΐπὶ ἢ|1ε : ροῖ » αὖ Ατ- 
οδάεβ υἱδϊὶ ἔχης ἃ [ιδοξάβογηοη δ, 
ΟἸΥΤΊΡ. 103.1. Ατοδάεβ Μερδίορο- 
ΠῚ οοηἀϊἀετμηΐ, ΟΟἸ]ατ8 ἴῃ δ8π| 40. 
Ρᾶβῖ5. Μϑπδογαπὶ οἱ ῬΆΥΓΒΘ ΠΟΓΌΓΩ : 
ᾳυοὰ ἀεηΐηθε ΜδγπΊοῦ Ῥατγίυπι ὉτΟὶ5 
ἴῃ δά ΟἸγπιρ. 102. 3. Τϑίεγαϊ: πο 
του ρογίβ ἀϊνεγῆιδβ ἰηάδ Ἔχρὶ οατὶ ἀε- 
θεῖ ουτη ΨγεΠΙρὶο δὰ Ὀϊοάογαπ 
Ρ. 59. φυοά Μεραὶοροὶ!β οοπάϊ αυ]- 
ἄδιη οασρία ἢε Παιὶπὶ Ῥοήὲ νἱδιονίατη 
Ταξιεγίοαπι, ΔθίοΙ αΐα νετο ἀδη πὶ 
Ροῆ Ατοδάυτι οἰδάεπγ, Ηδπὸ ὟΝ ἐπε- 
ἸπΡῚΪ ἐπιεγργειδιίοηε πὶ ρΔη6 σοηῆγ- 
τηδῖ Πὶο Χεπορμοητὶβ ἰοουβ, 4], π6- 
[οἷο χὰο Ρβέϊο, μυσυίχας νἱγογατῃ ἀο- 
δῖογυτῃ ἀρ δητίατῃ Ταφίτ. Εοάδτ εἰ- 
ἴατι ταίρι οἷσ ῬΙ αἰάτομ5 Ῥεϊορί ἀ. σαρ. 
24. 48], ρτίπηατπη Ὑ ΠΕ αΠοσπαπὰ ἱττὰ- 
Ρεϊοπεπὶ ἴῃ Τιλοοηϊοδῃι ἀείοτθεηβ, 
ἴτὰ ρεγρὶε: ἐν ἐ ἐκείνῃ τῇ ̓φρατείᾳ πᾶσαν 
᾿Αρκαδίαν ἐς μίαν δύναμειν συνέφησαν. 

ἰδ. 7. ϑεώτροις. ϑεπαίαπι [δ᾽ ὁοηνε- 
πῆς, βδίυϊσ ᾿ηΐογρτος Οοἱάμαροη. 
Θυοά πἰῇ ἀρρτοῦεβ, (ςαπεπάιβ. δ] 
νόνὶ ξαμόιγρς νεθα ἐν σοῖς ϑεάσροις 
τοὶ ἐμραβη 7 εη5 ροῖ 1Π|4: ἀ συνέλ- 
των 

᾿Α84 



᾿360 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΘ ΗΕΙΓΕΝΙΟ. 
Σ ΄ »Ὕ ᾽ “Ζ ὺ 3 ὡ “ὡδὼ Δ, 

αλήϑει Ἀρατήσαι, ἐκζεροντῶι τὼ ὅπλω. ἰδόντες δὲ τοῦτο 
ς , Ν , ἕν Ἂς 3 ὅ “ζις «Ἢ οἱ περὶ τὸν Στάσιππον, καὶ αὐτοὶ ἀνθωπλίσαντο, κοὴ 

» »"ὋὉ΄᾽᾿ Ἀ » » ͵ὕ δΦλυξκ ϑ ὡδἑ ΄ ΕῚ Υ 

ἀριϑμῷ μὲν οὐκ ἐλάϊες ἐγένοντο" ἐπεὶ μέντοι εἰς μάχην 
ε ν κ ἘΆΡΡ ᾿, ἀμ δ 

ὠρμήσαν, τὸν μὲν Πρόξενον καὶ ὥλλες ὀλίγες μετ αὐτᾷ 
» 7 ἐν ΠΩΝ ς 7 Ε) ᾿ γ 

ἀποκτείνεσι, τοὺς δὲ ὥλλες τρεψνώμενοι οὐκ ἐδιωκον" καὶ 
Ν “Ψ) ε ᾿ - , 

γὰρ τοιῶτος ὁ Στάσιππος ἥν, οἷος μὴ βέλεοϑ αι πολλὲς 
“ ΝῪ “ υὐώ »ΣἍ2κ Ἂ κ «ὙΓῪ 

8 ἀποκτιννύναι τῶν τσολιτῶν. Οἱ δὲ περὶ τὸν Καλλίζιον, 

ἀνακεχωρηκότες ὑπὸ τὸ πρὸς Μαντίνειαν τεῖχος κφὶ τὰς 

τύλας, ἐπεὶ Θκέτι αὐτοῖς οἱ ἐναντίοι ἐπεχείρεν, ἡσυχίαν 
ὔξλλος ΄ Ν ΄ ἀν ὃ ͵ νὰ Ν 
εἶχον ἠϑιροισμένοι. καὶ πάλαι μὲν ἐπεπόμφεσαν ἐπὶ τοὺς 

Μαντινέας; βοηϑεῶν κελεύοντες" τρὸς δὲ τὸς τπαερὶ Στώ- 

σιππον διελέγοντο περὶ συνωλλωγῶν. ἐπεὶ δὲ καταφανές 
΄ -“ « - -“» ᾿ “" 

ἦσαν οἱ Μαντινεῖς τοροσιόντες, οἱ μὲν αὐτῶν, ἀνωπηδῶντες 
ἐπὶ τὸ τεῖχος, ἐκέλευον βοηϑεϊν τὴν ταχίςην, καὶ βοῶντες 

7 7 ") Δικ τὰ 7, Ν 7 ᾽ σπεύδειν διεκελεύοντο ἄλλοι δὲ ἀνοίγεσι τὰς σύλως αὐ-- 
»" Ἀ Ν Ν ͵ « Ν Ν ΄ 

θτοις. ἊΝ περὶ τὸν Στάσιππον ὡς γάϑοντο τὸ γιγνόμε- 
» : ὃς Ν δι Ν ᾿ ὥ ᾽ 

νον, ἐκ ι κατὼ τὰς ἐπὶ τὸ Παλάντιον ζερέσας τούὐ-: 

λας, ὸ φϑάνεσι, πρὶν καταληφθηναι ὑπὸ τῶν διωκόντων, 
᾿ δι... ΄ Ν ᾽ 

εἰς τὸν τῆς ᾿Αρτέμιδος νεὼν καταφυγόντες, καὶ ἐγκλεισά- 

μένοι ἡσυχίαν εἶχον. οἱ δὲ μετωδιώξαντες ἐχϑιροὶ αὐτῶν, 
᾿ μὴ ᾽ ΧΝ 

ἀναβάντες ἐπὶ τὸν νεὼν, νὴ τὴν ὀροφὴν διελόντες, ἔπαιον 

ταῖς κερῳμίσιν. οἱ δὲ ἐπεὶ ἔγνωσαν τὴν ἀνώγκην, τσαύ- 
χ. μ ΄ ν᾿" ἐ π᾿. 3 « 

εαϑγαΐ τε ἐκέλευον, καὶ ἐξιέναι ἔφασαν. οἱ δι; ἐναντίοι, ὡς 

τοιρὶ τὸν Ὑτάσιππον. Αττουϊυπὶ ὁ- ιἰάς εἰ Ῥαϊαπεία ἀϊβίπραςθαις, Α 
τΐδι Ταηι, Οκῇ, 

8, 8, “«ρὸς Μαντίνοιαν, Μαγκο ϑιίερἢ, 

Μαντινείας. 
4,9. Παλάντων φιρύσας. ῬτῸ Ατοῦ- 

ἀΐα υτος Ῥαϊαπιίυ πὶ Παρεῖ ϑιερηδη, 
Βγχ. Νοήιίηκε εἰἰαπὶ Ποάοτυβ χν, 
49, Ῥαυΐίδλῃ, νἱ!, 2.1, Πιοηγῆιβ ΗΑ]}- 
στη, ἵ, Ρ. 24. Οὐυπὶ νοτὸ οάοτας 
ἀϊοαῖ - ἐς τὴν Παλλάντιον τ ΟὈΐοενδη- 
ἄυσπι εἴ, οχ ροπα Μοκαϊοροῖθοϑ αἰ Ϊ- 
υὰ νἱᾶσὶ ἀυχί δ κά Ῥαϊαπιία πὶ εἰ 
ἐροῦτπι υἱαυς δά Οποπιᾶ  αυἱ ἰεΓ- 

τοίην ἐετγᾶτῃ Μεκαϊοροὶ πηᾶπιὶ ἃ Τὸ- 

οὐιδῖς νἱα ἀεχιτουαπι δὰ ῬαΪδηκο- 
τὰπι ἀργυγὴ ἀσσοῦαι, [τὰ Ῥαυΐαηϊαβ 
υἱ 44. 

᾿Αφσίμιδος. Οὐτπῃ τοπηρ᾽ απὶ πο οχ- 
τὰ πιοσηΐα ἔαετῖτ, νἱάἀδίυν ΐαηα 1.1. 
τη δι οἵα, ουὐαβ τεπιρίασι ἴῃ νὶϑ, ἴῃ 
Τιαοοηϊοαπι ἀσοσςηῖς, ο. παάία ἃ τὸς 
ἀϊππίατη οταῖ, ἃἀὰϊ Κνασεὼς, ΟὈ)}}5 
τοπηρί πὶ ἀϊππαθαι Πα 8. 10. τταάοηῖς 

᾿Ραυϊαὴ, νἱϊ!, ρ. γοϑ, Βεδο ἀΐς Τερε- 
εἰδιᾶν ογήποβ δὰ σοϊεδταπάσηι Μίποννϑε 
ἔαογαγα υτϑο ἐρτεῦϊοβ τηοθλογαῖ ΕἼΟἢ- 
τίηυβ διγαίαρ, ᾿ἷ, 2. 8, 
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Ἶ ὑποχειρίες ἔλαξον αὐτὰς, δήσαντες κοὴ ἀνιλαιόντες ἐπὶ 

τὴν ἁρμάμαξαν, ἀ ἀπήγαγον εἰς Τέγεων. ἐκεῖ ὃ μετὰ" τῶν 
Μαντινέων καταγνόντες, ἀπέκτειναν. 

Τὅτων δὲ γιγνομένων, ἔφυγον εἰς Λακεδαίμονω τῶν σερὶ Ιο 
᾿»Ὃ“"ρῪ ᾽ Ν Ν "Ὁ 

Στάσιππον Τεγεατῶν περὶ ὀκτακοσίες. μετὰ δὲ ταῦτα 
»“» » Δ) ἡ ἈΝ 

τὸς Λωκεδαιμονίοις ἐδόκει, βοηϑητέον εἶναι τὴν ταχίςην 

τόϊς τεθνεῶσι Ὧ Τεγεατῶν, κατὼ τὸς ὅρκὲς, ὸ ἐκπεηήω- 
: ; ΄ « Ν 

κόσι" καὶ ὅτω φρατεύεσιν ἐπὶ τὸς Μαντινέας, ὡς παρὼ 
ἣν “ » ΤΑΣ » ͵7 » “- »ΝΦ Ἀ Ψ 

τοὺς ὁρκὸς σὺν ὅπλοις ἐληλυϑότων αὐτῶν ἐπὶ τὸς Τεγεά- 
τάς. καὶ Φιρερὰν μὲν οἱ ἔφοροι ἔφιωινον, ᾿Αγησίλαον δὲ 
ἐκέλευεν ἡ τόλις ἡγέίοϑαι. Οἱ μὲν οὖν ἄλδοι ᾿Αρκάδες γ1 

εἰς ᾿Ασέαν συνελέγοντο" ᾿Ορχομενίων δὲ οὐκ ἐϑελόντων 

- κοινωνεῖν τῷ ᾿Αρκαδικξ, διὼ τὴν πρὸς Μαντινέας ἔχϑραν, 

ἀλλὰ καὶ δὲ ἐγμένων εἰς τὴν πόλιν τὸ ἐν Κιόθυν συνει- 

λεγμοένον ξενικὸν, οὗ Πολύτροπος ἤρχεν, ἔμενον οἴκοι οἱ 
Μαντινεῖς, τὅτων ἐπιμελόμενοι. Ἡρακέις δὲ καὶ Λέ- 
“πρεᾶται συνεςρατεύοντο τοῖς Λακεδαιμονίοις ἐπὶ τὸς Μαν- 

Ὁ δὲ ᾿Αγησίλαος, ἐπεὶ ἐγένετο αὐτῷ τὰ διω- γ2 τινέας. 

δατήριω, εὐθὺς ἐχώρει ἐπὶ τὴν ᾿Αρκαδίαν. κα καταλαβὼν 

αὐόλιν ὅμορον ὅσαν, Εὐταίαν, καὶ εὑρὼν ἐκεϊ. τοὺς “μὲν 

τρεσυτέρους κα τὰς γυναῖκας καὶ τὸς τϊδας οἰκξντας ἐν 

δ. το. κατὰ τὰς ὅρκυς. Τὴ6 αυϊθυβ κενὸν) ΤῊ Ϊοα, Μειηγάτίαπι εἴ Τεὺ- 
ζαρτὰ νὶ. 3. 18. 19. είποερβ Καερρεῃ 
Ἰερεῖς γαδει ἃ τοῖς ἐκσεσ)ωκόσι. 

8.11. ᾿Ασέαν. Ατοδάϊθδε ραβαπ,, 
κώμην ϑίερῃδηυβ ΒγΖ. τεῦῖτθὸ Μεραῖο- 
ΡΟ] ἰται τῇ ϑίγαθο ἢ. 343. ἃρ- 
δαῖαι, Βοίῖοοι Ῥοῆ σοῃάϊτατη Με- 
Ἑα]οροὶπ ἤθο οΡΡί4α ογηηΐα, φυξὲ ἴῃ 
ἱοοϊειαΐοτα ἀηάτα σοϊδγαπὶ οἰ πὶ, νἱοο- 
τατη εἴ ραβΌγα τα ἕοττιαπι ΤαὉ ροιεῆά- 
ἐξ Μερδ)οροὶτηόγατα ἰηάαετγδηῖ, ἴο- 
ἢςε Ραυϊδηΐϊα νἱῖϊ. Ρ. 655. 
᾿᾿Ὀρχοβενίων. Ὠε ΟἸοποπιθηὶ 8 Ατο 

οδαϊα ἴξστηο εἢ. Ηἰ ἱρῇ αυϊάετη πο- 
Ἴαδταπι δὰ Μεβαϊοροϊϊη οομάεπάδηι 
ἕξ οοηΐεῖτα, ρὰ εχ δοΐιπὶ ἱγαδεὰ εἰ 
ὁρπυρηΐα (ἐκ σῶν συνσελύν)ων ἐς Ὄρχο- 

118, δυδῖοτε εοάδσγη Ῥαυίαηία ἱ, 1. 
8. 12. ᾿Αγησίλαος. Βαν]Ὑ δᾶπ- 

ἄεπιὶ ἐχρεάϊτίοηθπι πᾶτγα ἰὰ Αβεῆὶ. 
. ΟΔΡ. ἴἰ. 23. Ρ]υἴατομς ΑρθΩ!. 31τ, {ε- 
ἄμ]ο φυΐάθπη σαν ξ, αἷι, Αξεδίδυπι, 
16 Ὀγϑ ΐο οοτητγηϊτίογες σορίδβ ἴωδ5, 
ὉΓΌΘΠΙ ἰάτηδη ράγνατη Μη πε απ 
οερῆξ δὲ τερίσπετῃ ἀεναβαῆε. 
"Εὐταίαν. Ψιάειογ οὔϊεξ εα, φιλὶ 

ῬΙυιϊατοῃ5 πολίχνην σῶν Μαϑ]νέων νο- 
οδῖ, ϑίερῃαπ, ΒγυΖ. εχ πος Ἰοοὸ πο- 
τιῖπαὶ Εαΐεδοαπ Ατοδάϊβ ορρίἀαπῃ. 

ἰτοίς ἱξίεαγ Α. 1. Βτγ. δᾶ. ἢίς εἰἊὶ 
τὰ 20. 21. Εὐγαῖαν Ὠδθεπὶ ἴοτὶ- 

ἀνε υπδῇ Νοπμίηδι οδἴίαση Ῥαυίδη. νἱ]], 

Ρ- 654. ; 

ά μ-- 
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τἀϊς οἰκίαις, τὸς δι ἐν τῇ φρατευσίμῳ ἡλικίω οἰχομένως 

εἰς" τὸ ̓ Αρκωθικὸν, ὅμως οὐκ ἠδίκησε τὴν πόλιν, ἀλλ ἶφι 

τε αὐτοὺς οἰκεῖν, κοὴ ὠνώμενοι ἐλώμιθεινον, ὅσων δέοιντο" 1 
εἰ δέ τι καὶ ἡρπάσϑη, ὁτὲ εἰσήει εἰς τὴν πόλιν, ἐξευρὼν 

ἀπέδωκε. καὶ ἐπῳκοδόμει δὲ τεῖχος. αὐτῶν, ὅσω ἐδεῖτο, 

ἕωσπερ αὐτῷ διέτριξεν, ἀναμένων τὸς μετὼ Πολυτρόπῳ 

ω ομιολοφόρες. ἢ 

13 Ἐν δὲ τὅτῳ οἱ Μαντινεῖς ςρατεύεσιν ἐπὶ τὸς ᾿Ορχομε- 

γίους. κοὴ ἀπὸ μὲν τῷ τεζες μώλω χωλεπῶς ἀπῆλθον, 

καὶ ἀπέϑανόν τινες αὑτῶν" ἐπεὶ δὲ ἀποχωρξντες ἐν τῇ 

᾿Ἑλυμίᾳ ἐγένοντο, ὁὁ οἱ μὲν Ὀρχομένιοι ὁπλῖται ἀκέτι 
ἠκολώϑεν, οἱ δὲ περὶ τὸν Πολύτροπον ἐπέκειντο, αὶ μώλα 

ϑρωσέως, ἐνταῦϑιι, γνόντες οἱ Μαντινᾷς, ὡς, εἰ μὴ ὠπο- 

κρώσονται αὐτὸς, ὅτι ᾿σολλδὶ σφῶν κατωκοντιοϑήσονται, 

τᾷ ὑποςρέψναντες ὁμόσε ἐχώρησαν τόϊς ἐπικειμένοις. Καὶ ὁ 

μὲν πολύτροπος μαχόμενος αὑτῷ ἀποθνήσκει' τῶν δὲ 
ἄλλων φευγόντων ττώμπολλοι ἂν ἀπέϑ'ανον, εἰ μὴ οἱ Φλιά- 

᾿σίοι ἱππεῖς τσαρωγενόμενοι, κοὴὶ εἰς τὼ ὄπιοϑεν περιελώ- 
σάντες τῶν Μαντινέων, ἐπέογον αὐτὼς τῆς διώξεως. κοὴ οἱ 

μὲν Μαντινεῖς, ταῦτω πράξαντες, οἴκωδε ὠπῆλϑον. 

16 Ὁ δὲ ᾿Αγησίλαος, ἀκόσας ταῦτω, καὶ νομίσως, οὐκ 

ἂν ἔτι συμμίξαι αὐτῷ τὲς ἐκ τῷ Ὀρχομενξ μιοϑοφόρους, 
ν- 

ὅτω ταροῆτι. καὶ τῇ μὲν τορώτῃ ἐν τῇ Τεγεάτιδι χώρᾳ 

8.13. ᾿Ορχομενίως, Ὁϊοάον. χν, ὅα. υτόδσδι οοηίαβογαπε, Ῥοῖοα Ἀγοδὰθβ, 
«ὰ ΟἸγπυρ. τοῦ, 4, ἰαςοάθοτηοηϊὶ, ἴα -ὀ δάϊωηδὶὶς αὶ (οοἰΐ8 ἘΤοῖδ οἱ ̓Αὐρίνὶ8, 

τ, ἀσοοπι Ροϊγίγορυπε πη ογαπὶ ἰπ΄ς.ς. ρυΐπνατα Αἰδοπαβ τα  [ογαὶ ἸοριλίοΒ, 
Ὁδόΐαπη δαπιὶ τη τἰυβ ἀοπιείε οἱ5 

τοοῦ, εἴ ἐκ υ5 Βοεοιί 5 οι Αὐρίνίο 
βοο, Ηἰς Οτομποσιθῆστη, [ἰσοάδοπιο- 
ηἰΐ5 Ἱπνοπίοθν, ρυροδάϊο σουρανίε, 
Τυγοοπιοάσε πυίοπι Μαηιηεπῆς, ἀυχ 
Ατοδάυπι, συπὶ Ερ δια, παπηεγο 
σοῦ, ἐσηίτα Οτοδοιηοηιπι νϑηΐι, 
αὐ πᾶτε αὐϑόστι ουτὴ ποεάρῖπο- 

πῆ σοηβίχίς, ἴῃ 6ὸ πὸ σσοίαϊε 
Ῥοϊγίτορυν ουπὶ 200, δ᾿ ΠΠ5 ; τοι οἱ ἑη 

αυὶ Αἰῃοηϊουβοα. δὰ (οοϊειαίοπι Ὁ6}]1 
σοπίγα Γιλοςἀδοπηοηΐοβ ρευγηονοῦδ 60- 
πατοπίοτ: ἃ αυΐδὺβ ἔρτοιὶ δὰ ΤΠοΡα- 
πο5 οοηίαρίυπε, αἱ οὐπη ἢ} }5 ἀοϊηὰς 
Ταοοπίοληι 6 ΟΠ (αηι, 

᾿Ελυμίᾳ, οὐ8 οαπάθγ Ρυϊϑῖ, 
αυὸ ἴαρτα ἡ. ἃ, 28, ΕἸεσηὶα ἀἰσί ΩΓ, 
ἐπήίτα Αρο!!οηίαπι ἢϊα, Ατοσάίδε χε- 
“ἶο ἢ, 1, οἵ, ποπλξη νεῖὸ ποὺ πὸ 
Δ} ] τὸροτὶ ἰὴ Αὐοδάϊα ποπηπδιιπι, 
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ἐδειπνοποιήσατο, τῇ δὲ ὑσεραίο διαξαίνει εἰς τὴν Μαντινι- 

᾿Αν; καὶ ἐσρατοι εδεύσατο ὑπὸ τοῖς πρὸς ἑσπέραν ὄρεσι 

τῆς ἹΜαντινείως" ἡ ἐκέϊ ἅμω ἐδλου τὴ τὴν χώραν, Ω ἐπόρϑει 

φὼς ἀγεές. τῶν δὲ ̓ Αρκάδων οἱ οἱ ̓συλλεγέντες ἐν τῇ ̓Ασέω, 

γυκτὸς ϑαρήλθον εἰς τὴν Τέγεαν. Τῇ δὲ ὑ  ὑφαραία, ὁ μὲν τ6 
᾿Αγησίλαος, ἀπέχων Μαντινείας ὅσον εἰκοσὶ σαδι ἡοὺς, 

ἐςρωτοπεδεύσιατο" οἱ δὲ, ἐκ τῆς Τεγέας ᾿Αρκάδες, ἐχόμε- 

γοι τῶν μεταξὺ Μαντινείας καὶ Τεγέως ὁρῶν, παρῆσαν 
μάλα «πολλοὶ ὁπλῖται, συμμίξαι μάλα ελόμενοι τοῖς 
Μαντινεῦσι" (κφὴὶ γὰρ οἱ ᾿Αργεῖοι οὐ τσανδημεὶ ἠκολέϑουν 
αὐτοῖς) κρὴ ἤσαν μέν τινες, οἱ τὸν ᾿Αγησίλαον ἔπειϑον 
χωρὶς τὅτοις ἐπιϑέοθ αι" ὁ δὲ φοξέμενος, μὴ, ἐν ὅσῳ πρὸς 
ἐκείνως τιορεύοιτο, ἐκ τῆς. πόλεως οἱ Μαντινέις ἐξολϑότες 

κατὼ κέρως τε καὶ ἐκ τῶν ὅπιεϑεν ἐπιπέσοιεν αὐτῷ, ἔγνω 

κράτιςον εἶναι, ἐᾶσαι συνελϑεῖν αὐτὰς, καὶ, εἰ βέλοιντο 

μάχεοϑαι, ἐκ τοῦ δικαΐίε καὶ Φανερξ τὴν μάχην ταοιδϊ- 

ὅ9α,. Καὶ οἱ μὲν [δὴ] ᾿Αρκάδες ὁμᾷ δὴ ἐγεγένηντο. οἱ 17 
δὲ ἐκ τῇ ᾿Ορχομενᾷ πελταςαὶ, καὶ οἱ Τ Φλιασίων ἱππεῖς, 

μετ᾽ αὐτῶν τῆς νυκτὸς διεξελϑόντες παρὰ τὴν Μαντίνειαν, 

ϑυομένῳ τῷ ᾿Αγησιλάῳ τορὸ τοῦ ςρατοπέδε ἐπιφιαίνονται, 

ἅμα τῇ ἡμέρω, καὶ ἐποίησων τὰς μὲν ἄλλες εἰς [τὰς] 

τάξεις δρωμεῖν, ᾿Αγησίλαον δι ἐπανωχωρήσαι πρὸς τῶ 

ὅπλα. ἐπεὶ δὲ ἐκέϊνοι μὲν ἐγνώαϑησαν Φίλοι ὄντες, ᾿Αγη- 
σίλαος δὲ ἐκεκαλλιέρητο, ἐξ ἀρίςου τοροῦῆγε τὸ σράτευμω. 
ἑσπέρας δὲ ἐπιγινομένης, ἔλαϑε φρατοπεδευσώμενος εἰς 
τὸν ὄπεογεν κόλπον τῆς Μαντινικῆς, μώλω σύνεγγυς, Κρ 

τ ἐς τὴν πῶ Ατεσοϊαπὶ [{Π1Ὲ Ὶ σὸ ὄπισϑεν Παθεῖ, 
Ἰοτηϊετυης Α. ). σα. δ. 17. μὲν δή, ἈΠ4, 7Ζαηι. Ὀαξ. ο- 

8. τό. [Οδττ, Τεγέας ὁρῶν. Ἢ. 4. ταϊτταηε δή. 
5.1 ἐμ. ἶ ἐς τὰς τάξεις, ΑΥὐ(ἰσυΐ πὶ στο τταπε 

'σὼν ὄπισθεν. «Μαῖρο 8:. ᾿εομοῖδν. Ἀ.3. Ὁ. Μαϊε." δίτα!ς Ἰοοας Ἁ- 
φῦ ὄπισθεν. Τὰ ἔργα ὡς τὰ ὄσωσθεν πδῦα, ᾿ϊ, 2. 14. 
δ. 14. ὨῚ τηδΙρὸ ὅς, εἰ ΤΟΙΟΙ. ἢγη]- 
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18 κύκλῳ ὅρη ἔχοντα. 13 δ᾽ ὑ ὑςεραία ἅμω τῇ ἡμέρῳ, ἐϑύετο 

μὲν πρὸ τῷ ςρατεύματος" ἰδὼν δὲ συγλεγομένες, ἐκ. τῆς 

τῶν Μαντινέων πόλεως“ ἐπὶ τοὶς ὄρεσι, τοῖς ὑπὲρ τῆς ἐρᾶε ν᾽ 

τῷ ἑαυτῶν φρατεύματος, ἔγνω ἐξακτέον εἶναι! τὴν ταχίφην 

ἐκ τὸ κόλπξ. εἰ μὲν. οὖν αὐτὸς ἀξ ἐφοβεῖτο; μὴ 

τῇ ὅρῳ ἐπίϑοιντο οἱ πολέμιοι ἡσυχίαν δὲ ἔχων, καὶ τὰ 

ὅπλα, Θρὸς τὸς πολεμίας φαΐνων,. ἀναςρέψνανας ἐκέλευε 

τοὺς ἀπ᾽ δρᾶς εἰς δόρυ εἰς δό ἀπιάβεν τῆς. φάλαγζος ἡγᾶαθάι 
τρὸς αὐτόν" καὶ ὅτως ἅμω ἔκ τε τῷ ςενϑ 5, ἐξῆγε, κα ἰογυ-- 

το θατέραν ἀὰὼ τὴν φέλαγίω ἐποιέϊτο. Ἐπειδὴ ὃ ὃ ἀφ ούχοΝ 

ἡ φάλαγξ, ἕτως ἔχοντι τῷ ὁπλιτικῷ προελθὼν ἢ εἰς τὸ 

πεδίον, ἐξέτεινε. πάλιν ἐπ᾽ ἐννέω ἢ τὰς τὸ ςράτευμω 

ἀσπίδων. οἱ μέντοι Μαντινεῖς ὀκέτι ἐζήεσαν" κφὴ γὰρ οἱ 
Ἠλεῖοι, συσρωτοπεδευόμενοι αὐτᾶς, ἔπειϑον, μὴ τσοιξίαϑ' αι 
μάχην, πρὶν οἱ Θηξαῖοι αρανγένοιντο' εὖ δὲ εἰδέναι ἔφα-- 
υπῆν ὅτι «ααρέσοιντο' κοὴ γὰρ δέκα, τάλαντα δεδανξοϑ αι ί 

,"οαὐτὸς παρὰ σφῶν εἰς τὴν βηήθηῶν Οἱ μὲν δὴ Ἀρκά- 

δὲς, ταῦτα ἀκέσαντες, ἡσυχίαν εἶχον ἐν τῇ Μαντινείω" ὁ 
δύ ᾿Αγησίλαος, καὶ μάλω βελόμενος ἀπάγειν τὸ ςρά- 

τευμώ, (καὶ γὰρ ἦν μέσος χειμὼν) ὅμως ἐκέϊ κατέμεινε 
τρέϊς ἡμέρας, ἃ πολὺ ἀπέχων τῆς τῶν Μαντινέων πόλεως, 

ὅπως μὴ δοκοίη φοξέμενος σπεύδειν τὴν ἄφοδον. τῇ δὲ 
τετάρτη, τρωϊ, ἀριςοποιησάμενος, ἀπῆγεν ὡς φρατοπεδευ- 
σόμενος, ἔνϑαπερ τὸ τορῶτον, ἀπὸ τῆς Εὐταίας ἐξωρμή- 

ἀἸσατο. ἘἘπὲ δὲ ἐδὲς ἐφαίνετο τῶν ᾿Αρκάδων, ἦγε τὴν 

ταχίςην εἰς τὴν Εὐταίαν, καίπερ μάλω ὀψείζων, βελόμε- 
γος ὡπαγαγεϊν τοὺς ὁπλίτας, σρὶν αὶ τὰ τυρὼ τῶν 50λε- 

4. 18, ὅσλω---φαίνων, ῬΒαδηροπι ἀναφφέψαντας ἱπὴ δόρν ἡγδίσϑαι μὲν φὺρ 
εοηίγα Βοῆει ὄχρ σας, συ ρᾶτίοπι γμμϑοὴ δὶ Θα που Τπίογρτοβ εἷς ἠα 
{αἱ εχεγοίτωβ ἰὴ ρμδίαηρε ἀάνετυ μένης νοΥτ: ψαϊγε ἀἰδνη τ ΘΗ κ ἃ 
μΒοῆες οοηβίτοϊς, αυδῇ δὰ ρυξηᾶπὶ ἀγοίτε ἰε βέννε ἰὴ ἡδ ε ἀξ ἰα ἐὲ 
Ῥᾶτγλιυβ, 8. 10. συφρατοπεδευόμενοι. “ ωρδ 

ἀναφείψανται, Ληλθδί, ἱν, 3, 29ῶ, ϑι. ἵν, συσρατευόμινοι. 
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Μίων ἰδῶν, ἵνω μή τις εἴπη, ὡς φεύγων ἀπαγάγωι. ἐκ 

ῖ γνς τῆς τρόσϑεν ἀϑυμίας ἐδόκοι τὶ ἀνειληφέναι τὴν πόλιν, 

καὶ δηδντὶ τὴ τὴν χώ- κοὶ ἐμξεξλήκει εἰς τὴν ̓ Αρκαδία ἂν, 

βαν ΔΝ ἡϑελήκοι μάχεοϑαι. ἐπεὶ δ ἐν τῇ Λακωνικῇ 

ἐγίνετο, τὸς μὲν Σϑαῤριάτας ἀπέλυσεν ΩΣ τοὺς δὲ 

ταεριοίκας ἀφῆκεν ἐπὶ τὰς ἑαυτῶν πόλεις. 

Οἱ δὲ ᾿Αρκάδες, ἐπεὶ δ᾽ ̓Αγησίλαρεν ἀποηλόθο χόνον 
ἤσϑοντο. νλαλελομένν αὐτῷ τὸ τμόνουμα; αὐτοὶ δὲ ἠϑέροισι- χοῦ 
μένοι ἐτύγχανον, φρατεύεσιν ἐπὶ τὲς Ἡραιέας, ὅτι τε 

οὐκ ἤϑελον τῷ ἐστ πᾶν μετέχειν, "αὶ ὅτι συνεισξεξλήκε- 
ων μετὰ τῶν Λακεδαιμονίων. ἐμξα- 

λόντες : ἢ, ἐνεπίμπρων τε τὰς οἰκίας, "ὶ ἔκοτηον τὰ δένδρα. 

Ἐπεὶ δὲ οἱ Θηδαῖοι βεζξοηθηκότες παρεῖναι ἐλέγοντο 

εἰς τὴν Μάσπινιαν, ὕὅτως ἀπαδλάξονται ἐ ἐκ τῆς Ἡραίας, 

κφὶ συμμιγνύεσι τὸς Θηξαίοις. 

μὲν Θηξαῖοι καλῶς σφίσιν ᾧοντο ἔχειν, ἐπεὶ ἐξεξοηϑήκε- 

σαν μὲν, πολέμιον δὲ ἐδένα ἔτι ἑώρων ἐν τὴ χώρᾳ, καὶ 

ἀπιέναι τταρεσκευάζοντο" οἱ δὲ ̓ Λρκάδες, καὶ ̓ Αργεῖοι, κα 

Ἠλεῖοι, ἔπειϑον αὐτὲς ἡγῶοθαι ὡς τάχιςω εἰς τὴν Λα- 

σῶν εἰς ̓ ν Κ, ἐοναίν 

δι Ν 3 3 Ἁ Χ ε “ -“ ε 

κωνικῆν, ἐπιδεικγύντες μὲν τὸ ἑαυτῶν πλῆϑος, ὑπερεπιι- 
“ ΟΝ ἂν ͵΄χ ͵ ΝΟΥ ἀντ νον ᾿ 

νέγτες ἢ τὸ τῶν Θηδαίων ςράτευμα. ᾽ἢ γὰρ οἱ μὲν Βοιω- 
ἥν τ. ͵ Φ πδ ᾽ 7 -“» 

Τοὶ ἐγυμγάζοντο ὥαντες σερὶ τῷ ὁπλώ, ἀγαλλόμενοι τῇ εν 

Λεύκτροις νίκη" ἠκολέϑων δ αὐτῶς καὶ Φωκεέϊς, ὑπήκοοι 
γεγενημένοι, κοὶὴ Εὐδοεῖς ἀπὸ πασῶν τῶν πόλεων, κφὴ 

Λοκροὶ ἀμφότεροι, καὶ ᾿Ακαρνᾶνες, καὶ ̓ Ηρακλεῶται, καὶ 

Μαλιεῖς" ἠκολόϑεν δ᾽ αὐτοῖς καὶ ἐκ Θεδαλίας ἱππεις 

τε καὶ ττελτάςα᾽. ταῦτω συνειδόμενοι, καὶ τὴν ἐν Λάκε- 

365 

Ὡς δὲ ὁ ὁμοξ ἐγένοντο, οἱ 23 

8. 21. ἀνειληφέναι. ΡΙυἰδτοῖ. Ἀξεῖ. 8, 22. ὅσι σε ἀκ. Οαῆ, οπιῖῆϊ σε, 
ὉδΡ. 30. βελόμενος σὴν παρᾶσαν ἀϑυ- συνοισξεθλήκεσαν. Α. 1. ΟΔΕ4!. συν»- 
μίαν, καὶ κασήφειαν ἀφελεῖν σῶν νων, εἰσξεξήκεσαν. 
ἰνέθαλεν εἰς ᾿Αρκαδίαν --οἰλαῷ, οσέραν 
ἐποίησε ταῖς ἐλοίσι καὶ ἡδίω σὴν πόλιν, ὡς 
οὐ «αντάπασιν ἀπε γνωσμένην. 

8. 23. ταῦφα συνειδόμενοι. Ἰῃ ἔϑόη. 
οἷἶαν. 8ι. ε σαῦτα δή. Ματρο ἱκξοποὶ. 
συνηδόμενοι, ηαυοὰ τεξὶς ἱπιρτοθαὶ Μο- 

ἰγτηρ:" 
Ο2. ὥ: ὲ 
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δοάμον; ἐρημίαν λέγοντες, ἱκέτευον μηδαμῶς ἀποτρέπε- 
αζαι, πρὶν ἐμβαλεῖν εἰς τὴν τῶν Λακεδιχεμονίων χώρων. 

24Οἱ δὲ Θηξαῖοι ἤκξον μὲν ταῦτα, ἀντελογίζοντο δὲ, ὅτι 

δυσεμιζξολωτάτη μὲν ἡ Λακωνικὴ ἐλέγετο εἶναι, Φρεῤὼς ἢ 
καϑιςάναι ἐνόμιζεν ἐπὶ τῶς εὐπροσοδωτάτοις. κοὶ γὰρ ἦν 

᾿Ιοζόλωος μὲν ἐν Ιῷ τῆς Σκιρίτιδος, ἔχων νεοδαμώδεις τέ 
Φρερὸς, "ἃ τῶν Τεγεωτῶν φυγάδων τὼς νεωτάτες τερὶ 
τετρωκόσίες. ἥν δὲ καὶ ἐπὶ Λεύκτρων ὑπὲρ τῆς Μαλεάτιδος 

τι, ἀαπηπϑία εἰἶδπὶ ναΐραῖα Ἰςξεϊοης. 
Ριγκδοίπηογ ἱπεογργαιδεαβ. εἰξ : ἐγρωθ- 
γανὶ : ηυοά νοσαδυΐαῃι τοὶ ἀρίασα 
οεπίξε Μοῖυ8. . 

8. 24. Θηξαῖοι. Ἰπουπίς Βίεπις ἤθοα 
δοῆα εὔδ, ἀπηοίανίς ἱρίς Χεσόρποη,. 
ἰηῖτα 8. 41. ΡΙατάτοι. Ῥεῖορ. 24. καύ- 
τὶ χειμῶνος μὲν ἦσαν αἱ περὶ σροπὼς 
ἀκμαὶ, μηνὸς δὲ τῷ τελευταίου Φϑίνοντος 
ὀλέγωι περιῆσαν ἡμέραι καὶ σὴν ἀρχὴν 
ἤδη ἔδει “χρυ ερέτυναὰ ἑσέρες. εὐδύρ, 
ἱφαμένου τῷ πρώτῳ μωοϊνὸς ἢ ϑνήσκειν σὼς 
μὴ παραδιδόντας. Βυσδίίο τηεπίδ ἱπὶ- 
Ῥοτγίαπι Τασοεοῆοτὶ ἰταάσπάστι οτγαῖ, 
αυοὰ διηεη Ῥεϊορίἀδ8 οὰπι Ἐραγαηὶ- 
ποπάα ΡῈΓ φαδίμσογ πγοηΐεβ αἰ τγὰ ἐδγ- 
ταϊηυτι ἱατα τεϊϊπαογαπι, ροῖεᾶ ἰπ 
οαρ εἶθ ᾿υάϊοίαπι δἀἀαξεῖ, αὐ παᾶτγαξ 
ΡΙαιατοδ 5 ἰδίάδτι οἂρ. 25. Ηδ ογϑῶς 
ταῖίοπιοβ, αἀδὸ ἀπδίτδιϊοη πὶ ἀθδγα- 
θαι Ὑπεθαποόγαπ ἀποίθυϑ. 

[Ἐοοὺβ εὐ Αρρίαηϊ ἴῃ ϑυγίδοὶβ Ο. 
41. υδὶ ϑοϊρίοπίβ ἃροϊορίατη οὰπὶ Ἐ- 
Ρατηϊποη τε ἀείεπἤοηε σοτηραγαν τ, 

- ἀἴρηυθ,. ααεπὶ ὰς αθεγαπι, αυδη- 
αὐλαὶ πὸη οοπῆδί, αυςπὶ βιξδουπ 
φυξίοτοπι Γδουτα5 ἔαοτῖς, Νατταῖ, Ερα- 
τηϊηποπάατη συπὶ Ρεϊορίἀἃ τεγιίοαας 
αἰίαυο πση πομηΐπαιο Βοεοίδτομο δὰ- 
αἰ ασι τἹΗΠ Αὐοδάϊ θυ εἰ ΜεΠξεη 8; 
ἀητεαύατη νόγο σου δ! οτηηΐα [8 
Ρεπςοϊ δης ἄμοςβ, τονοσαίοβ [ἢ ΟὉ 
οεἰαπιηίΐας. αὐαίάαπλ ν ὮΟΒ νΕΓῸ ΡῈΓ 
τηεηίεβ (αχ ἱπηρογίατη τοις δά- 
δυς, σὐο Γιὰ ροςηον υ5. τγλἀ δ, ἕως 
σὰ Λακιδαιμονίων φρύρια καϑιεῖλον καὶ ἐπί. 
φησαν αὖϑε ἵτιρα τῶν Λεκάδων, Ἔσαμι- 

τὸς συτρατηγὺς ἐς τῶτο ἀναγκάζον- 
τόρ τὰ καὶ ὑποδεγομίνου σὸ ἴργον αὐτοῖς 
ἀδήμιον ἔσεσθυ κι, τοϊαυο δοίνσ ἀθισος 
δοσαίατον ἐβυ Ε  {ΠπῸ πλοῦτος πι" πη  ογατίο. 
τὸ αἰνίοτι δοτητησία ᾿ Εραπιπση νη 
νοτο τηοηίσιι ποη ἀερτγοσδίυπΊ, (εά 
εἰοτία ἴωυα αὐυΐαπι ποὺ ορί(ἀρῃίυπι 

᾿ χῖς ΟΥΤᾺ 

δ ρΌΪοτο ἰηίογιδὶ ἴμο νου δὲ: ὅσός 
ἐφξὶν. δ᾽ περὶ Λεῦκτρα νικήσας καὶ τὴν 
τατρίδα τὰς ἐχϑρὸς ὧχ, ὑπομένεσαν, ἀδ᾽ 
εἴ τις ξένος ἔχον Λακωνικὴν αἴλον, ἐπὶ 
σὴν Σπάρτην αὐτὴν τοροωγαγών. αἰη δ 
πᾶς ογαιτοηθ δθδοιθδ, αὐ Ἰάϊοϊατα, 
ἀϊοράετοι. Μιάδβ, αυᾶπίαπι ἱπ τὰ 
ἱρίαᾳ ἐξ ἐεπῖροῦε ἱτιροῦ! ἀεβηϊεπάο 
ἀϊνουαβ αοθαὶ ἃ ΡΙ υἴάτοῆο Αρρίδπαβ, 
ουΐὰ5 Βάοϊ πο τηϊτατα ἐτθῦο. Ἐπ 
“ἰάενάϊς.} 

δυσεμξελωτάτη, με Ὅροι χν. ὅ3. 
ὥνφες τὴν σῶν Λακεδαιμονίων χώραν 

περ λα ἦσαν. Ἐπατριἀδ5 ἀρυά ϑιτγᾶ- 
Ὀοπεπὶ υἱϊϊ, Ρ. 563. ἀς ϑραγίδ : κοίλη 
γὰρ, ὄρεσι περίδρομιος, σραχεῖα τε δυσείσ- 
δολός τε πολεμίοις. 
᾿ῷ σῆς Σκιρίτιδος. ϑίερδαη. ΒγΥΖι 

Σκχίρος ᾿Αρκαδιὰς κατοικία «“λησίον 
ναλίων καὶ Ἰταῥασίων. Ατοδάϊοα 5 τ 18 
τηθτηογατογ οτἰαπη ἰηΐγα Υἱϊ. 4. 34. Ετ 
νἷ. 5. 26. ἰάξιν Χοποόρποη ᾿Ιὸν νοσδὲ 
κώμην, Ἐερίοπετη ϑοϊ γι ἰάσπι ποπηϊ- 
δὲ ἱπ πᾶς πιποιῖα οἰίαπι ϊοάοτγαβ, 
δὶ ὙΝεδειίης τοξὶς δαἀπιοπεῖ, Ἰυχία 
Ατοδάϊδιη δἂπὶ [απ ρου. Ηΐπὸ 
οὐἱὶ Βοίττθε τα τα θαπε ἴῃ Ἔχογοῖτα [8- 
οεὐἀξοπιοηΐογαθη, Ὑιάς Ζευπίατη δὰ 
Ογτορ, ἵν. 2.1. 

ΓΣκιρίσιδος. ὙΠυογαϊάεθ ν, 33. ἐν 
τῇ τι ανικῇ κείμενον ἐπὶ᾿ τῇ Σκιρίσιδι 
σῆς Λακωνικῆς. ϑὶ ὁοιηραγανοῦὶθ ἴθ- 
οὐπὶ ποβτὶ υἱῖ, 4, {, δι. δῖ τἰδὶ πλα- 
πἰίοζαπι, Ῥατίθπι τορίοη δ ΓὰΠῸ ἴῃ 
μοιϊοίαῖς ϑρατιαποτυτη, αηάς οὐ ϑοὶ- 
τὐῖδα, ἰπ ὀχογοί(α 8. ̓ ποοἀτο πο" γα τα 
οογηὰ Πηΐῆτο ροῆεὶ, τ Πα Πδ νἱάδὴ- 
τὰτ, Ἐκ “ἀάδεμάϊ) 

Δεύκτρων, Ηδσο Ἰοθὸ Ἰμουξῖγα ορρὶ- 
ἀσπι Ῥοϊοροπηεῆ εν. Πὰ Μογὰϑ, 
Θυϊάπὶ ᾿μιοοηπίοδ ὃ τὰ (αἸτοτη Ῥ] ταν. 
οὔ Ῥοϊορίά, 20, ἐπεὶ καὶ σῆς Λακωνι- 
κἣε σολίχνιον πρὸς σῇ ϑαλάτηῃ Λιύκῆφον 
ὀνομάζιτωιν, καὶ πρὸρ Μιγαλοπόλει τῆς 
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ἄλλ Φρερά. ἐλογίζοντο δὲ καὶ τῶτο οἱ Θηξαῖοι, ὡς κρὴ, 
συνελϑῶσαν ἃ ἂν. ταχέως τὴν τῶν Λακεδακμονίων. δύναμιν, 
κοὴ μάχεσναι ἂν αὐτὲς ὁδαμῶ, ὦ ἄμεινον, ἢ. ἐν. τῇ ἑαυτῶν. 
ἃ δὴ στάντα λογιζόμενοι, οὐ τστάνυ προπετεῖς ἦσαν εἰς τὸ 

ἰέναι εἰς τὴν Λακεδαίμονα. ᾿Επεὶ μέντοι ἧκον ἔκ τε Κα- 25 
ρυῶν, λέγοντες τὴν ἐρημίαν, καὶ ὑπιογγέμενοι αὐτοὶ ἡγήσε- 

φϑιαι, καὶ κελεύοντες, ἄν τι ἐξαπατῶντες φαίνωνται, 

ἀποσφάδεν. σφᾶς, παρῆσαν δέ τινες καὶ τῶν ταεριοίκων. 
ἐπικωλμενοι, καὶ φάσκοντες ἀποςήσεοναι, εἰ μόνον φω- 

νείησαν εἰς τὴν χώραν, ἔλεγον δὲ, ὡς καὶ νῦν κωλέμενοι οἱ 

«σερίουκοι ὑπὸ Ὁ Σπαρτιατῶν ἐκ ἐϑέλοιεν βοηϑᾶν" πάντα 
οὖν. ταῦτα ἀκέοντες, κφὴ τωρὼ τσάντων, οἱ Θηξαῖοι. ἐπεί- 

ὅϑησαν, "ἡ αὐτὸ μὲν κατὰ Καρύας ἐνέξαλον" οἱ δὲ ᾿Αρ- 
κάδες κατὰ ἸἸὸν τῆς Σκιρίτιδος. Καὶ εἰ μὲν ἐπὶ τὼ 26 
δύσξατω προελϑὼν ὁ Ἰαόλαος ὑφίςατο, ἐδένα ἂν ταύτη 

γε ἔφασαν ἀναξήναι" νῦν δὲ, βουλόμενος τὸς Ἰάτωις μι: 

συμμάχοις χρήσγαι, ἔμεινεν ἐν τῇ κώμη" οἱ δὲ ἀνέξη- 
σαν παμπληϑέϊς ᾿Αρκάδες. ὑταῦϑα δὴ ἀντιπρόσωποι 

᾿Αρκαδίας τόπος ἐσὶν ὁμώνυμος. Μερα- 
Ἰοροϊϊτδηὶ ἀρεῖ [μοιμξεγ ποτηϊηδὶ Ῥίως 
τάτοῦ 8. ἴῃ ΟἸεοπηεπς οΔΡ. 6. Ὁ Ρο- 
Ἰγθϊὰ5 ἴῃ ἐδάδεῃ πατγαιίους -[Δοάϊςοὶα 
ποτηϊπᾷς, Εὐοτὶξ ἰρῖτατ αἴεταῦς Ἰορὰβ 
γἱοίπυ8 Μερδοροὶὶ. [1δοοηίοα ἴνθὰ- 
δῖγα. δοουταῖς ἀεῆρηδι Ῥαυΐδῃίδβ 1]. 

Ρ' 277. εἰ 264. (δτοτοπα δβταΐπο 
ααδάτιραγιίτο ἱγεαριἴε Ποῖῆα5 ἴῃ γερῖο- 
ΠΤ 9] ηἰσατα, δὐϊτα ἀἰβοιεγη, 
μϑιγαῖ ϊοάοτγυβ χν. 63. Βοθοιΐοβ ἴο, 
τεξϊο ἰτἰηεῖς δὰ αὐθοτη 8611 ἤᾶτα Ρμετ- 
τεσ δ, Αὐ]ίνοβ. ΡῈῚ ἤπεβ δρτὶ Τερεα- 
τάγτα τι ἱγεαρ ϊο, οἐ οοηΐετια τηᾶπὰ 
ουμὰ ἴον» φυοὰ τταπῆίμπι οσοὰ- 
Ρανογαῖ, ἀυσεῖα ΑἸεχαπάγιπι), ϑρᾶτγ- 
ταπὰ πὶ, Θατη ἀιποσπτῖβ 1115 οοοἰά ἔξ, 
εἰ ἴῃ Πῖβ τῦϊτο Βοροιίοβ. Ἔχε : 
τουίίατα. εἰ ἐοτι Ππλᾶτα ἃ Πιϊἰβ ρᾶτ- 
τοῦῦ Ατραύυπι ἱτγαρ ἴς ἴῃ τ ρ] ΟΠ ΘῈ 
ϑοϊγιἰάστη, φιδτὰ οσοαρανεταὶ ΠΓ080- 
ἴφαβ; Εἰφοβ ἀεπίᾳις τεαη ἢ Πς ρον ἰο- 
ςἂ τηδρὶς ἀροτίᾷ εἰ δὰ 56} 14 Πᾶπὶ οοπ- 

γφη"ἔε οαπὶ τε] ΐ5. οπηηἶθι.9 τος ϊς: 
ἤσᾳυς οπηηθῖη Θχογοϊτατη ϑρδιίατῃ, 
γΟΓΙῺΒ Ρεγοχ δ. 

[Δεύκσρων.» ὙΠαογάϊάθ5 ν. 54. Βεδα 
εδάειῃ [εὐ ξῖγα αροπίοα ἢτὰ εξ αἷὲ: 
τῆς μεϑορίας πρὸς τὸ Δύκαιον Ατοβάϊβ. 
Ἐκ “«ἀεηάϊς.} 
,8..28: Καρνῶν. Α. 3. Βε. Οεῇ. Κα- 

Ψ, . 

πως ὕτθεπι πα}]οὸ ῥτφοῆάϊο δτ- 
τηδίδιη εὔξ, [τὰ (ςξξ, 232. δὲ )8. 

τοἐριοίκων, Ἐχ ἀϊείοηςε [δοεάςοίηο: 
πίογατῃ : ἀϊνεγῇ ἐγροὸ πηι ἃὉ Ηεϊοεὶ- 
Ὀᾳ5. 

8, 26, ᾿Ισχόλαος. Ἡϊοάοτο χν. 64. 
᾿Ισχόλας δυάϊε, εἰ τευ ῆς ϑρατίατα 
}απίουθι5 τα εἰ θα, τεηας ἱρίε Ρὰ- 
ΒΏΔΏ5 Οὐπὰὶ το] 4αἷβ οὐγηΐθι5 οσοἰά ξ 
ἀϊοῖτας, ποη ἤπα πῆᾶρτιο νἰγεστῖ5 Ργθος 
φοηΐο, Ἐπηάςπι ποπιίπαι ῬΟΪ γθΈΠι18 
ϑίχαῖαρ,, ἰἰ, 22. ὕἱ δῃποίανὶ ὙΥ̓ οθὲ- 
᾿ΐηρ. 
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μὲν μαχόμενοι οἱ ταερὶ. τὸν ᾿Ιογόλωον ἐπεκρώτεν' ἐπεὶ δὲς 

καὶ ὄπιοϑεν, καὶ ἐκ τυὐλωγίου, καὶ ἀπὸ τῶν οἰκιῶν ἀνώ- 

δαίνοντες ἔπωμον καὶ ἔδαλλον αὐτὲς, ἐνταῦϑα ὅ τε 1ογό-: 

“κ- ἀποθνήσκει, καὶ οἱ ἄλλοι πάντες, εἰ μή τις ἀνθν 

27 γνογϑεὴς διέφυγε. Διασεραξώμενοι δὲ, ταῦτα. οἱ ᾿Αρκά- 
δὲς, ἐπορεύοντο τωρὸς τὲς Θηζαίες ἐπὶ τὰς Καρύας. οἱ ὃ 

Θηξαῖοι, ἐπεὶ ἤσϑοντο τῶ πεπραγμένω ὑπὸ τῶν ᾿Αρκάδων, 

“πολὺ ϑρασύτερον κατέξαινον. καὶ τὴν μὲν Σελλασίαν εὐ- 
ϑὺς ἔκαιον κοὶ ἐπόρϑεν" ἐπεὶ δὲ ἐν τῷ πεδίῳ ἐγένοντο ἐν 

τῷ τεμένει τϑ ᾿Απόλλωνος; ἐνταῦϑα ἐσραταχεδεύσαντο" τῇ 

δὲ: ὑσερ μία ἐπορεύοντο. καὶ διὰ μὲν τῆς γεφύρας, ὁδὲ 

ἐπεχείρεν διαξαίνειν ἐπὶ τὴν πόλιν, (καὴ γὰρ ἐν τῷ τῆς 

᾿Αλέως ἱερῷ ἐφίνοντο ἐναντίοι οἱ ὁπλῖται) ἐν δεξιῷ δὲ 
ἔχοντες τὸν Εὐρώταν, ταρήεσαν κάοντες καὶ πορϑᾶντες 

, ἡ 

ἐσὼ δὲ καί. Οορυϊαπὶ καὶ οπιῖῆς 
σαῆδ!ὶ. ᾿ 

ἔξαλλον αὐτάς, Α. 1. Βτ. σα, ἔξα- 
λον. 

8. 27. πολὺ ϑρασύτερον. ἵ,. 81. πολὺ 
δὴ 3). εἰεραπιία5. 

Σιλλασίαν. Αβταχῃ εἰ ἀϊτοηοπα υγ- 
ὈΪ5. ἰπιε! ρῖε, Ὡς ἐοτρίαγα πογηΐη 8 
νἱάς ὙΝ εἰεϊϊηρίυτη δὰ Ἰϊοάοτ. ἰϊ, ᾿. 
ἀῳ ϑίτατη αὐοῖ5 ἀοουγαῖς ἀεβηὶς Ρο- 
ίὰ5 ἴῃ Εχοεγριὶβ γαϊοῆὶ Ρ. 1410. 
ἰᾶται νεγ8 Αὐροὸ5. ἀγραὶς Ρ᾽ ἰατροὶ 

ΟἸδοπλοηε8 Ο. 23. 
ἰν σῷ πεδίῳ, Ἀεξὶς Μοτγὰβ ἀδπηηδὲ 

ψοοδου τὰ ἱερῷ, ᾳυοά μοίξ ᾿Ασόλλω- 
γος ἀείησερϑθ ἰηίεγίατῃ, εἰ νεϊας Γρυτὶ- 
πὶ ἱποϊυΐαπι, ΠδΌςπι 1. εἰ 5ι, Γοἀ 
τηδὶς ἰάετα ἀδπηπαϊ νογῦα ἤξδο ἐν τῷ 
σιδίῳ, αυδῇ (οηΥὰ πὸπ ἀϊνοτγία δῸ {}}}8 
ἐν σῷ τιμίνω, Ὀίχεται ἀπο Το- 
Ῥδποῖς ἐείςεηα ἔς, κατέφαινον, ἀὐαϊε 
Ὡυῆσ, ἐ05 πῃ Ραπο ργοκτοῦοι εἰς αἵ- 
αὖὔε δά Ἰυοῦπι Ἀρο πὶ β, σλτγη οὶ ρυῖο, 
αὐεπὶ ἰη Ὀδο τορίοπο σοϊ σας Ραυΐα- 
πἰδο ἢ], λ, Καρρεη πα εῦαι : 
ἱν τῷ ὧνθν τὴν ἐγίνοντο, ἐν τῷ τιμέίνοι 
στῶ ̓ Ασόλλωνος, Μοτομ ἰτὰ τπυτοϊορία 
τηαθίο τυτρίογ οχί τ, Ναὰπὶ τέμενος 
ποη 6 τετηρ᾽υπι, (οἀ ἡφὸν τοεδίον, 
γιφύρας -- τοὸόλιν, ϑραπαιη, ἔχ 

ὙΒοοροπηρο Ριυιϊαγτοθυ Δροῆ, γ1, 

᾿ἰσυφπόλων καὶ διήρπαζον ἄχρι τῷ ποτα- 
μοῦ καὶ τῆς πόλεως μηδενὸς ἐσεξιόνσος. 
ἴῃ ογᾶουϊο ΒεΙρῃϊοο ἀρυὰ Ρ]αϊατ- 
σῃαπ ἴῃ Γγουτρο Ο. 6. Ἰοοὰβ οοποὶο- 
πὶβ ποπλϊπᾶῖαγ μεταξὺ Βαδύχας καὶ Κνω- 
κίωνος. ϑ᾽ ΠΙ  Π τογ ἴῃ Ῥεϊορὶάα ο. 17. 
Τρίς ΡΙαἴδγοῆυβ. ἱπιεγργοίδταβ οἷς ἤδοο 
ποχηΐηᾶ ἰϊα, αὐ Βαῦγοδηι εἰ Οηδοῖο- 
πὸ ἴὯὰ ίαῖς (Π παπίεπι Δρρεὶ τὶ 
ἀϊσαι. Οοηίγα Ατὐοιοϊεβ Οπδοϊοπθτα 
βυνίαπι, Βαῦγοατη. Ῥοητο πὶ ἱπίογργο- 
τὰτ05 ὁγαῖ, αἵ ἰάστη Ρ᾽] αἰαγο 8 τεΐδγε, 
1ὐνῖὰ5 Πἰρτο 34. δε! αὔατὰ Τρεγ (- 
πυηῖὰ Πανίαπι ροϊιαπι αἰϊ, αυο ἰπ 
Ἰοῦο (σδπηρεῖτ!) Αοιϊμοπὰβ οὐπὶ 
ΟἸεοπιθης αἀἰπιὶοα τε ἀϊοσίταγ, Ῥαὰία- 
ηἰδ5 ᾿ἰΐ, Ρ. 273. Καγακὼ Ὠδκῦοῖ, Οἃ- 
τηφγατ 8 Κνακὼ, [ςἀ ἐχ Ρ]υἴατοθο Ἰς- 
βεπδαπλ νἱἀοίαγ Κνακίων, Μοπίετα 
Κνακάδιον ἰυϊάεπν Ὠα ει ΡαυΓαπἰα8. Α 
ἤανο καυδῦα πὶ σοΐοτο, (κνακὴν οηὶπὶ 
ἀοτίος ἥανακ, ἔα! νὰ5,)} ἤν ποιῆσαι 
παθυΐτ ς πίησ ἀεϊπάς ἃ ἤἥανο νἱηὶ ςο- 
Ἰοτὲ αἴπυβ αἰδλυν : Ῥοηβ, Δ Αὐῆο- 
τοῖα πιευηογαίυβ, ἔοτες ἰάστ οὰὺτ Χὸ- 
πορῃοηῖςο, 

Αλέας, Μίπετνδο σοζηοηῆςη, 1π 
νία, αὐτὸ ϑρατια δὰ ὙΠπετάρποη ἀποδ- 
θαι, οἷα. Ευτοίδ τι ἤρηυπι ΑἸεῶ Μὶ- 
ΗΝ νἱάϊε πάθος Ραυΐαηίαϑ ἰϊ), Ρ. 
358, 
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πολλῶν κὠγωθῶν μεςξὰς οἰκίας. Τῶν δὲ; ἐκ τῆς πόλεως 28 

αἱ μὲν γυναῖκες ἐδὲ τὸν καπνὸν ὁρῶσαι ἠνείχοντο, ἅτε 

ὀδέποτε ἰδῶσωι πολεμίες᾽ οἱ δὲ Σπαρτιῶται, ἀτείχιξον 

ἔχοντες τὴν πόλιν, ἄγλος ἄλλη διωτωχϑέντες, μάλα ὀλί- 

ἑ “γι καὶ ὄντες καὶ φαινόμενοι, ἐφύλωῆον. ἔδοξε δὲ τῶς 
τέλεσι, καὶ τροοιπεϊν τοῖς ἙΕἵλωσιν, εἴ τις βέλοιτο ὅπλα 

λαμβάνειν, καὶ εἰς τάξιν τίϑεοϑαι, τὰ τιςὼ λαμβάνειν, 
ὡς ἐλευϑέρες ἐσομένας, ὅσοι συμπολεμήσωιεν. Καὶ τὸ 29 
μὲν πρῶτον ἔφασαν ἀπογρώψαςϑαι πλέον ἢ ἑξακιογι- 
λίους, ὥξε φόδον αὖ οὗτοι τσαρεῖχον συντεταγμένοι, καὶ 

λίαν ἐδόκεν ταολλὸὶ εἶναι" ἐπεὶ μέντοι ἔμιενον μὲν οἱ ἐξ 
᾿Ορχομενξ μιοϑοφόροι, ἐξοήθησαν δὲ τὸς Λακεδιεαιμονίοις 

Φλιάσιοί τε, αὶ Κορίνθιοι, καὶ Ἐπιδαύριοι, καὶ Πελληνεῖς, 

καὶ ἄλλαι δέ τινες τῶν πόλεων, ἤδη καὶ τὸς ἀπογεγρωμ- 

μένας ἡῆον ὠῤῥώδων. Ως δὲ προϊὸν τὸ φράτευμω ἐγένετο 80 
κατ᾽ ᾿Αμύκλως, ταύτῃ διέξαινον τὸν Εὐρώταν. καὶ οἱ μὲν 

Θηξαῖοι, ὅπὸ φρατοπεδεύοιντο, εὐϑὺς, ὧν ἔκοτῆον δένδρων, 

κἀγαθῶν. ϑίορ!. ἐπιεηάδθαι ἀγα- 
», ς 

8. 28, ὠδὲ σὸν καπνόν. ϑοίεθαι Α- 
ξ ΘΠ] αι Ἰαξῖατα, ῬῈΓ δχοεπίοβ ἃ; ΠῸΒ 
πα] πὶ Ποῖῖεπὶ ᾿ηιγαῖϊξ Τδοοπίοδση, 
εἴ τεΐετὶ ἀϊξζα τη ο᾽ι8 ΡΙατατο 5 Αβο- 
ἢ]. 30. ὅσ γυνὴ Λάκαινα κασνὸν οὐχ, 
δον «πολέμιον, Θυΐϊπροπίοβ 8ΠΏΟ8 

αἱ δυξίοτος παπηθγαηῖ, Οἱ, Ῥεγὶ- 
Ζοη. δὰ ΖΕ] πὶ Ν. Η. χα, 42. Οθῖε- 
Τα τι [στη δ γάτη 1᾿Ἀ ΟΠ ΔΓ ΠῚ τὰ ΓΌ88 
τηδτηοσαΐῖ εἰίατὶ ῬΙ αἰδτοῃμ8 1. 6. καὶ 
σῶν γυναικῶν οὐ δυναμένων ἡσυχάζειν 
ἀλλὰ παντάπασιν ἰκφρόνων ἀσῶν πρός τε 
σὴν ἢν καὶ σὸ τοῦρ τῶν τοολεμίων. 
᾿Απδοίε]εβ εἰἰατα Ῥο] εὶς. ἰἰ. 9. τη} 16 - 
Τε8, ἰδ, ἴα τι ϑόρυξον πλείω σῶν πολε- 
μμίων ἔεοϊε ; Ὁἱ Ψ ξιουα5. ἃ ὑεῖο 
ΔΌογγαν τ. 

[ὥσε ἀδέσοσε ἰδοῦσαι. τσολεμίους. 8ὶ 
Βιπηοκὶϊ Ἰερεπιὶ ἀρποίοϊβ, αὐ ν]άογ8 
Ρ. 420. Πῖος φυοηὰε [ΟΡ ετας ἀδεσώ- 
πότε. ἴάδσας Βῖο ἴλπθ σοϊητηθηάδιγ 
επί, Ὁ, 4. ΠΟ Ι με ἢ 

διαταχθίντες. Ματρο [ξοηοῖαν. δια- 

φσαχϑείς. 
Εἵλωσιν. Ῥοβαυδτη οἱ περίοικοι ἃὰ- 

ΧΙ πὶ τεπυεταπῖ δ. 25. Ηεΐϊοίεβ δά- 
νοοδηΐ, αφυοτατῃ ρμἱετγίαιις τἀπηθη ἀς- 
ἰηὰς ἀεξεσόταητ, υὐ ἱρίς ἐταάεζ ἱπέτα 
ΥἱΪ, 2.2. Ὠϊσάογαϑ χν. 66. τυροσϑέντες 
τὸς Εἱλώτας ἠλευϑερωμένους προσφάσως 
χιλίας. Μυϊῖοβ ἀεΐηάε εχ ἰρία τὸς 
{τα ῃβέιρς Ἡε]οῖο8 οἴ περιοίκως, ἰεα- 
τὰν ῬΙαἴᾶτο 8 Αροῆϊ, ο. 32. 

δ. 29. φόξον. Αἀάϊε ᾿ Ρ] αἰατομς 
Αρεῖ. 32. νᾶγῖδβ οἰνί τη {ξἀϊἰοη 65 εἰ 
ΟΠ] Γαι οη68 ἀγα ρὶξ. 

8.. 30. τὺροῖόν. [τᾶ τεθιδ, Μογι8 εχ 
τηδγρῖπα ἴ.. 51. Ὑα]ρΡῸ προσιόν. Ν 

᾿Αμύκλας. Ῥετ 'Γαγρείαπη πιοηίδιη 
ἀείοςπαϊῆς εἰ Ευτοῖᾶτη Πειπδ! 5 
8615 ἱπτυτηοίοξητεπη γα πίρτεος ἱτα.- 
Ρεΐαπι ποξίατη, ταγθαῖο ἀρ πγΐηῖβ οτ- 
αἴης, ΤΠ πα δ, τεΐετι Ὀοάοσως χν. 

65. ἀεϊπάε γερυϊος δ ἱρίαᾳ υτθε ορ- 
Ρυξπαίῖδ 'η Αγοδάϊαση τες εξ. σὰ πὶ 
Ὠϊοάοτο. Ἅεδάθεπὶ ἰταάϊς Ρ᾽ αἴαγο8 
Ἀξεΐ, ο. 32. 

5 Ὁ 
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κατέξαλλον πρὸ τῶν τάξεων, ὡς ἐδύναν]ο σλεϊςα, καὶ ὅτως 
ἐφυλάοντο" οἱ δὲ ̓ Αρκάδες τότων τε ἐδὲν ἐποίεν" κα]α- 

͵7ὔ ᾿ -- ὦ 5 ε ἯΝ ἈΝ, Ἂν ἃ. 2} 3 ΄ 

λιπόντες δὲ τὼ ὅπλα, εἰς ἁρπαγὴν ἐπὶ τὰς οἰκίας ἐτρέ- 

ποντο. ἐκ τἄτς δὴ ἡμέρου τρίτη ἢ τετώρτη τοροῆλϑον οἱ ἱπ- 

πεὶς εἰς τὸν ἱππόδρομον, εἰς Ταιαὔχε, κωτὼ τάξεις, οἷ τε 
- 

Θηξαῖοι πάντες, "αὶ οἱ ̓Ηλεῖοι, κρὴ ὅσοι Φωκέων ἢ Θεῆα- 

31 λῶν ἢ Λοκρῶν ἱππέις τσαρήσαν. Οἱ δὲ τῶν Λωκεδαεμο- 
2 Η»" ὯΡ 7 3ᾳ ἡ ΄ ᾿ .ὐΝ  Ὗἶ 3 

γίων ἱππεῖς, μάλω ὀλίγοι φαινόμενοι, ἀντιτεταν μένοι αὖ- 
τὸς ἤσαν. ἐνέδραν δὲ τποοιήσωντες ὁπλιτῶν τῶν νεωτέρων 

ὅσον τριωκοσίων ἐν τῇ τῶν Τυνδωριδῶν, μι ἕτοι μὲν ἐξέ- 
ϑέεον, οἱ δὲ ἱππέϊς ἤλαυνον" οἱ δὲ πολέμιοι οὐκ ἐδέξαντο, 

ἀλλ᾽ ἐνέκλιναν. ἰδόντες δὲ ταῦτω -ππολδλδ καὶ τῶν πεζῶν, 
᾽ Ν “ ᾽ Ν ΄ «“ 7 ὃ δι, Κ 

εἰς φυγὴν ὥρμησαν. ἐπεὶ μέντοι οἵ τε διώκοντὲς ἐπαύ- 

σαντο, καὶ τὸ τῶν Θηδαίων φράτευμω ἔμενε, πάλιν δὴ 

832 κατεςρατοπεδεύσαντο. Καὶ τὸ μὲν πρὸς τὴν πόλιν προσ- 

δωλεῖν ἂν ἔτ, αὐτὸς, ἤδη τὶ ἐδόκει ϑ'αῤῥωλεώτερον εἶναι" 
» -“ ΄ » 7 Ν 7 μὴ δύμ Ν »,99 

ἐκένϑεεν μέντοι ἀπάρων τὸ ςράτευμω ἐπορεύετο τὴν 
ῳ "" Ν 7 κθ Ν . Ἁ γἶαὶ ἣΨ “Ἢ 7 Μ" 

Ελος τε καὶ Γύϑιον. κφὴ τὰς μὲν ἀτειχίςες τῶν πόλεων 

φσύσων σι ἀδίν, ΜοΙῸ5 εἐπιοπάδθας τπαξη {τατος Πι, Τὰ οπτείασυε ἔα ἢ- 
σύφων γε. 

τυοροῆλϑον--- Γαιαύχι, Ῥτὶὰβ γοτθὰ πὶ 
οχ τηᾶτρίης Τ,, εἰ 51, τοσορὶς Μογὰβ 
ΡΙῸ νυϊραίο προσῆλθον, ΑἸτογαπι ἐθὲ- 
οἷς Μοτγυ8 εχ ἰεδιίοης μβοποῖαν. γαια- 
ὄχυ, ρῖο νυϊρᾶια᾽ Γαιολόχε, Γεσατὰ8 
Ῥαυϊαπίδτη ἰΐ, χο, 21. αυἱ Νεριαπατη 
Ῥαιαῦχον ἃ ϑρατίδηΐβ οαἸτατη πιοπιο- 
ταντ, Ιάδη ᾿Πϊ, Ρ. 2όο, ἰητεγ ΤὮο- 
τὰρῃεη οἵ Απλγοῖα8 σοϊοσας τοπὶ- 
Ρίαπ), ἀς ᾳῦο Χοεπορδοη. Ηἰρροάτο- 
τὴῦϑ ἴοτίς ἰάσπι οἵ, αυθπὶ πὶ Πᾶς Τα- 
εἰοης ποιγίπαι Ῥαυΐδη. Ρ, 241. 

ᾷ, 31, ἐνέδραν, ῬοΙγεθηιι ἰΐ, τ, 27. 
Οὐυπν Γασοάοτηοηΐὶ υτοίαπι ἰγαηΐν 
κγοάϊ νεῖ ϊοπι, ἤέϊο δοθ ουβουϊο ργοῃϊ- 
θἱς Ακοεῆϊδιν, ραυοίίαας δά Παπηλίη 8 
τρηπι ὅσος ϑγηητᾶςῃο Το το] ΐ- 
δια, αἷίον ἰπ ἰη δά 5 σο!οσανίε ἰῇ 
ναὶ ϊε, ἱρίς συπὶ τποδχίπια τη ἴῃ 
Ἰόοσὸ ἀνα πΐτο οἵ {γ] νοίο (δ εἶς, ΤῊΘ- 
δδηΐ, σοηίειπία ποβίατη ῥπυφίίαίο, 
᾽ἀ Πυπιίηΐς ογὰπι (εκ πι, ἤὰ- 

πιαϊαῖα ἰηἰεοατκὶ, ἐπ ἰηΠάϊαᾳ8 ἱποϊάπης, 
τὰν αὐ δογὰπιὶ ἐςχοοητὶ ἰηιεγβοοτεη- 
τὰτ, Ῥϑαΐο αἰτοῦ δὲ Ὀγονὶὰ8 οδηάδη) 
τοῖν ἠδιγαῖ ΕὙΟΠ ΕΠ ἱ. το. 3, Αἀάϊς 
Ῥοϊγδοηυβ ἰϊ. τ. 29. Δρεπίδατα 1806. 
ἀθοπιοηΐοβ ἃ Ραρηᾶ οχίγα ὐθθ πη Ο0ἢ- 
τἰπυ δ, ἀταὰς ἰϊὰ οὁρρυρηδηάὶ τότ 
ἀοίαταῖοβ ΤΠΟΌμΠΟ5 το οΠΠΠῸ, ᾿ 

ἐν σῇ τῶν Τυνδαριδῶν. 801}. οἰκίᾳ, 
αυᾶπὶ Οαῆον εἰ βο! )χ Ὑγηάατ δ 
Βαδίταγαης, δηϊφαυδγα ἰηΐογ Ὀςο5 ἴὰ- 
ὁγαηΐ γεσοριὶ, Τοτήάὰπι πᾶπο αἶα (8]- 
νᾶτῃ ΤδηΠΠδ εὐ τηοηπταίαπὶ ἴα ΕΠ, 
οχ Ῥααίδῃ, ἰἰϊ, 16. ἀπηοίανὶε Μοτγαβ. 

8. 1λ, καὶ φὸ μὴν πρός. Ἀςέϊο αἀάὶ- 
τἄτη νυἱρὸ ποραιοποπὶ ΡΟ μὲν ἀε- 
ἸΙερθάδαι οἶδ σοπίαϊς Τιεοηοῖαν, οἱ 
Μοτιβ οὈίςεουῖυ5 εἴ, ἱἐπιεγρτγοιατὰβ : 
υἱάεδαίμν ἰςτοοὶθε οὐ δυάδοὶα; πιαρὶν 
οὐἵξε φαδπι Γογ εἰ ηἰ», 

Γύϑιον, 1.. 81, Τύϑοιον, ϑουιίρίαγοε 
ψατεία5 ἤθος υδίασε ὁσοατη, ὅριον 
τὰσι Ογιδίαπι ΤΠοθαπογατλ ργθοῆα! - 
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ἐνεπίμπρασαν, Τυϑίῳ δὲ, ἔνϑια τὼ νεώρια τόϊς Λακεδαι- 
μονίοις ἦν, κφὴ τροσέξαλον τρέϊς ἡμέρας. ἤσαν δέ τινες 

τῶν περιοίκων, οἱ αὶ ἐπέϑεντο "ἃ συνεςρατεύοντο τόϊς μετὰ 

Θηδαίων. ' 

᾿Ακξοντες δὲ ταῦτα οἱ ̓ Αϑηναῖοι ἐν φροντίδι ἦσαν, ὅ τι 33 
χρὴ τοοιεῖν ταερὶ Λακεδαιμονίων, καὶ ἐκκλησίαν ἐποίησαν 

κατὼ δόγμα βελῆς. ἔτυχον ὃ τταρόντες τυρέσξεις Λακε- 
δουιμιονίων τε καὶ τῶν ἄλλων συμμάχων, τῶν ἔτι ὑπολοΐ- 

3 »“»“ ε΄ ς ᾿ ͵΄ Υγ ἈΝ 

πῶν αὐτός. ὅϑεν δὴ οἱ Λακεδαιμόνιοι, ΓΆρατος, καὴ 

"Ωκυλδος, κα Φάραξ, αὶ Ἐτυμοκλής, γ Ὀλονϑεὺς, ογεδὸν 

τάντες παραπλήσια ἔλεγον. ἀνεμίμνησκόν τε γὰρ τοὺς 

᾿Αϑηναίος, ὡς ἀέι ποτε ἀλλήλοις ἐν τὸς μεγίςοις καρρόϊς 
Φ 4. ἐξ. 8 »"» ΕῚ ͵ Ν Ε) " ταρίφαντο ἐπ᾿ ἀγαθοῖς" αὐτοί τε γὰρ ἔφασαν τοὺς τυ- 

θώννες συνεκδωλῶν ᾿Αϑήνηϑεν, καὶ ᾿Αϑηναίες, ὅτε αὐτοὶ 

ἐπολιορκᾶντο ὑπὸ Μεσσηνίων, τροϑύμως βοηϑ ἕν. Ἔλε- 34 

γον δὲ καὶ ὅσ᾽ ἀγαϑὰ εἴη, ὅτε κοινῇ ἀμφότεροι ἔπρωδον, 
ε ΄ , Ἁ ς ἈΝ ,ὔ ἢ -» ΄ 

ὑπομιμνήσκοντες μέν, ὡς τὸν βάρβαρον κοινῆ ἀπεμαχέ- 

τῃϊο. ἵν, 8. ἀδ᾽ οἱ Λάκωνες πρὸς ποὺς ᾿Α- 
ϑηναίους τὰς εὐεργεσίας) ἀλλ᾽ ἃ πεσόν- 
ϑεσαν εὖ. Ὅδ᾽Ι Ευξται, ἴῃ Οοτητηςη- 
τ γ} 18. Ρ. 54. Ὁ. σόδε περὶ Λακεδαιμονίων 
τοιῶσον ἱσορεῖ Καλλισθένης ἐν τῇ τορώφῃ 
σῶν ἑλληνικῶν, ὅτι Θηξαίων εἰς σὴν Λα- 
κωνικὴν ἐϊσξαλλόντων ἔπε ψαν Λακεδαι- 

ὑτὰ τευ 8 ἱπρῳ Ρυξπᾶπῃ [μου ξδὶτὶ- 
οαἴῃ, ἰάσυς [(λάαπιὶ οἰπὶ σεπίατη ἃ- 
ἀοϊείοεπτθυ5 πυάὶς [δὰ ρ]αάϊο ἀττηδ- 
εἶθ ἀο) οἰ δ, παᾶγγὰς Ῥοϊγϑπαβ ἰϊ. 9. 
δε παγγαῖίο, δὰ ηυοά (ἐπ ρῈ8 Ρεγιῖ- 
πδᾶῖ, ποίοϊο. Ῥ]ατάτοῃυ8 ἴπ Αροῆϊδο 
9. 34. λάατα ῬῃοθΙ ἀθο δ] τη πο- 
τηϊηδῖ, οἵ ρᾶγίεπη δογυτη τείεγί, 4088 
παῦεὶ Ῥοϊγεθηβ, αυϑῆ τατροτα {ε- 
οὐηάξε ΤΠΕΌΔηογατη ἱγγα ριὶοη5 ἕαξια 
ἢηι, (εὰ ἀς Θγιῃϊο ρίδηθ ἰδοεῖ, 

δ. 32. σῶν ἔφ, ὑπολοίπων, Τὴ ϑίερἢ. 
εἰ [οηο]. εξ : καὶ τῶν ἔστι ὑπολοίπων 
«ὐτοῖς συμμάχων. 

ἴἔλραςος. ΜαΙρῸ ἵ,. Ἴλρακος. Ἀεξὶα 
ῬΡῬαΐῖο. Αταοῦτπη πανυσῃ πὶ Ὠοτηϊπᾶ- 
νἱς ΠΌτο ἴἴ. οἂρ. 1. σὰτῃ Ὀϊοάοτο. 

"Ωκυλλος. ϑυρτᾷ ν. 4. 22. δάξαϊξ 
"Ωκελλος. δεὰ Τοτου δ εἰ Π γον} }}- 
ἀδ5 Ππι τεῦ ἀϊσυπέατ. 

Φάραξ. Νανατγουπι εἰυΐάεπη πο- 
τηϊη8 Ταρτα πογηϊπανὶξ : εἰ Ετγτηο- 
Οἴεπη ν. 4. 22. 

Ὀλονϑεύς. Α' δουῦυβ, ὀλόνϑοις, ἀὰ- 
ξϊαπιὶ ποπίθῃ. 

πταρασλήσια ἔλεγον. Ατιβοίεϊες Ε- 

μόνιοι πρὸς τὸς ᾿Αϑηναίες συμμαχίας 
δεόμενοι λέγοντες ἐπὶ ᾿Αϑηναίων ὅσα μὲν 
σὸς ᾿Αϑηναίως οἱ Λακεδαιμόνιοι πεποιή- 
κασιν εὖ, τότων ἐπελάϑοντο ἑκόντες, ἃ δ᾽ 
αὐτοὶ χρηφὰ πρὸς ᾿Αϑηναίων ἐπεπόνθε- 
σαν τἄσων ἐμέμνηντο, ὡς διὰ τότων αὐὖ- 
ποὺς ἐπαξόμενοι πρὸς τὴν συμμαχίαν 
μᾶλλον. Ηξθο |Πἰδ εχ ᾿ἴδγτο ρυῖπιο 
Ηεεηἰσοταπι ΟΔ} Π ΠΠ Πεπῖ5, 4πε6 Οδ]- 
ἸβΠοηεβ. ἃ ρᾷοε Απίιαϊοϊάξε εἐχοτίας 
εταῖ, ἱεῖε Ἡϊοάοτο χὶν. 117. 

ἐπ’ ἀγαϑοῖς. Τα τατομθπ ταὶ 
ἔδοίαπε Πεθο νεῖθἃ. , 

τυράννες. ῬιΠῆται δ. 
8, 34. ὅσ᾽ ἀγαϑά. ἘἈεξὶε ἴ[ἴὰ τηᾶτρο 

δῖ, εἴ ᾿Πεοποῖ. ρσὸ νυ]ραῖο ὡς. 
ἀμφότεροι. Α. 1. Βτ. ΟΔῇῆδ!. ἀμιφό- 

σερα. 

ΒΌ2 
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σαντο, ἀναμιμνήσκοντες δὲ, ὡς ̓Αϑηναῖοί τε ὑπὸ τῶν 
Ἑλλήνων ἡρέϑησαν ἡγεμόνες. “τοῦ ναυτικξ, καὶ τῶν κοινῶν 

7 ΔΖ ἣν ᾽ὉΨΦΨ “ | 
χρημάτων φύλακες, τῶν Λωκεδαιμονίων ταῦτω συμζου- 

λευομένων᾽ αὐτοί τε κωτὼ γῆν ὁμολογεμένως ὑφ᾽ ἁπάν- 
τῶν ἴ Ἑλλήνων ἡγεμόνες τυροκριδλείησαν, συμβελευομένων 

85 αὖ ταῦτω τῶν ᾿Αϑηναίων. Εἷς δὲ αὐτῶν καὶ ὧδέ πως 

εἶπεν ἐὰν δὲ ὑμεῖς καὶ ἡμεῖς, ὦ ἄνδρες, ὁμονοήσωμεν, νῦν 
ἐλπὶς, τὸ πάλαι λεγόμενον, δεκατευϑήναι Θηξαίες, Οἱ 

μέντοι ᾿Αϑηναῖοι αὶ πτάνυ ἐδέξαντο, ἀλλὼ ϑρξς τις τοιῶτος 
“" ε »-»- “» »ἭῈ « Ἁ Ἂν » νι 

δίηλϑεν, ὡς νῦν ταῦτα λέγοιεν" ὅτε δὲ εὖ ἔπροωυῆον, ἐπέ- 

κειντο ἡμὶν. Μέγιςον δὲ τῶν λεχϑέντων παρὰ Λακεδαε- 
΄ » Δ ᾿ « ΣΙ ΄ “ΠνῸΝ : 

μονίων ἐδόκει εἶναι, ὅτι, ἡνίκω κατεπολέμησαν αὐτὲς, Θη- 
δαίων βελομένων ἀνωφςάτες ποιήσαι τὰς ᾿Αϑήνας, σφί- 

8δσιν ἐμποδὼν γένοιντο. Ὃ δὲ πλέϊξος ἤν λόγος, ὡς κατὰ 
Ν .“ “ ΄ Ε Ν ᾽ 7 »“ 3 ᾽ 

τὸς ὅρκες βοηϑ εν δέοι" οὐ γὰρ, ἀδικησάντων σφῶν, ἐπι-᾿ 

φρατεύοιεν οἱ ᾿Αρκάδες καὶ οἱ μετ᾽ αὑτῶν τὸς Λακεδαι-. 
μονίοις, ἀλλὰ βοηθησάντων τοῖς Τεγεάταις, ὅτι οἱ Μαντι- 

νγέϊς παρὼ τὰς ὅρκδς ἐπεςράτευσαν αὐταῖς. Διέθϑες ἕν γὼ 
Ν 4 Ν᾿ 7 ͵ ᾿ -»» 7 ε Ἀ 

κατὼ τἄτες τὸς λόγες ϑόρυδος ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ" οἱ μὲν 
γὰρ δικαίως τὲς Μαντινέας ἔφασαν βοηϑῆσαι τοῖς ταερὶ᾽ 

7 ᾽ “»“᾿ " “" ΝΥ ͵ « Ν 

Πρόξενον ἀποϑανᾶσιν ὑπὸ τῶν περὶ τὸν Στάσιππον" οἱ δὲ 

ἀδεικέϊν, ὅτι ὅπλω ἐπήνεγκαν Τεγεάταις. 
͵7 Ἀ ͵΄ὕ΄ ε ᾿ »"» . 7 ὖ  Ὅ «“ 

22) Ἄϑτων δὲ διοριζομένων ὑπ αὑτῆς τῆς ἐκκλησίας, ὠὐνέςη 

Κλοτέλης Κορίνθιος, καὶ εἶπε τάδε" ᾿Αλλὰ ταῦτα μὲν, 

χρημάτων φύλακεξ, Οοτης! Ἰοσατα δ. 36. τυλεῖφος ἣν λόγος. ΠΙυά᾿ 
Ληδίά, ο. 3, ὀχοίίαν!ε, Μοταβ, Τπὺ- 
ογάϊάϊᾳ ἐχ Ἰἴδτο ἱ, τ, Ῥοσῖυβ, υδὶ 
εἶϊ : καὶ ἰλληνοταμίαι τότι τορῶτον ᾽Λ- 
ϑηναίων κατίφη ἀρχὴ, οἱ ἐδέχοντο τὸν 
φέρον, ὕτω γὰρ ὠνομάσϑη τῶν χρημά- 
σῶν ἡ φορά, ΟἸτοίεγωιτι πιλῖς Δ, 1, Βγ, 
Ομ, ροῆ φύλακες ροῦτο ρυηξῖο, ρμεῖ- 
ξυητι τῶν δὲ Λακεδαιμονίων, 

8, 3.5, δικατσιυϑῆναι, Ὡς (δηΓὰ νἱάς 
(υρτὰ δά νἱ, 3, 20, 

φὰς ᾿Αϑήνας, Μαϊὶς Α. 1, Θήξας. 

τηλχίτης αὐ αν ἃ Τἀοοἀπηο 5 
Ἰερσαιίβ, υὐ τοδὶς Μογιιβ ἰπιογρτοίδ.- 
τΓ, 

ἐσισρατιύοιιν, Νὰ 4υἱβ ραΐατει 16- 
βεπάωυπι ἐσισρατεύοιν σὸς ᾿Αρκάδας καὶ 
φὺρ εἴς, τεδὶς Μογὰβ σοῃηραγανὶ τ 1ο- 
οὐτὰ ἐπίγα νἱΐ, 1. 23. ῥεόνοι γὰρ οἰκοῖεν. 
Β αὐ ας Ἔχοτιρίασα Γαρτα ᾽ᾶπὶ δαίαΐτ, 
ΑἸϊαά ἰη Απαθαΐ, νἱ!, 1, 6. 

ἐπσήνεγκαν. Μαεαὶε (ἰαἴλ], ἀσήνεγ-. 
καν, 
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ει ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, ἴ τα ἀντιλέγεται, τίνες ἦσαν οἱ ἄρ- 

ξαδες ἀδικέϊν" ἡμῶν ἢ, ἐπεὶ εἰρηνη ἐγένετο, ἔ ἔχει ᾿ τίς κατη- 

γορῆσαι, ἢ ὡς ἐπὶ τόλιν τινι ἐσρατεύσαμεν, ἢ ὡς χρή- 

ματα τινων ἐλάξομεν, ἢ ὡς γὴν ἀλλοτρίαν ἐδγώσαμεν ; 

ἀλλ᾽ ὅμως οἱ Θηζαῖοι, εἰς τὴν χώραν ἡμῶν: ἐλθόντες, καὶ 

δένδρα ἐκκεκόφασι, καὶ οἰκίας χατάκεκαύκασί, ἢ χρή- 
ματα καὶ τρόδατα διηρπάκασι. τοῶς οὖν, ἐὰν μὴ βοη- 

᾿ϑῆτε ὅτω περιφανῶς ἡμῖν ἀδικεμένοις, ὁ ταρὰ τὰς ὅρκες 
“Ἵ ἊΝ ΔΑ τ , ἘΝ ἪἢΦ “5. - ΟΩΙ δ 

τὐοιήσετε: καὶ ταὺυτῶ, ὧν αὐτοὶ ἐπεμελήϑητε ορκῶων, ὅπως 

πᾶσιν ὑμῖν τπιώντες ἡμεῖς ὀμόσωιμεν; Ἔνταῦϑα μέντοι 
ἀπ δῷ “ 3 , « ᾽ ἊΝ Ν δ 

οἱ ᾿Αϑηναζοι ἐπεϑορύδησαν, ὡς ὀρϑὼς. τε καὶ δίκακα εἰρη- 

κότος τὰ Κλειτέλες" ἐπὶ δὲ τἅτῳ ἀνέξη Πατροκλῆς Φλι- 88 

ἅσιος, κοὴ εἶπεν" 

Ὅτ, μὲν, ὦ ἄνδρες. ̓ Αϑηναῖοι, εἰ ἐκποδὼν γένοιντο 

Λακεδαιμόνιοι, ἐπὶ πρώτες ἂν ὑμᾶς σβατεύσαμκεν οἱ Θη- 

δαίοι, ᾶσιν οἴμιωι τῶτο δῆλον εἶναι!" τῶν γὰρ ἄλλων μό- 

γους ἂν ὑμᾶς οἴονται ἐμποδὼν γενέαν αἱ τοῦ ἄρξαι αὐτὲς 
τῶν Ἑλλήνων. 

Λακεδαιμονίοις ἂν ὑμᾶς ἡγῶμαι σρατεύσαν)ας βοηθῆσαι, 

ἢ να ὑμῖν αὐτός. τὸ γὰρ, δυσμενεῖς ὄντως ὑμῖν Θηξαίες, 
Ἀν ὧν ᾽ν ε ͵΄Ζ δ »"νἭ ες ΄ 

Κη ομορδς οἰκδγτῶς, ἡγεμόνας γενέοϑ αι τῶν Ἑλλήνων, 

τοολὺ οἶμαι χαλεπώτερον ἂν ὑμῖν ζφϑανῆναι, ἢ ὁπότε πόῤῥω 
Ν 3 ΄ 53 ΄ 2  ΨΙΩΝ εν 

τὸς ἀντιπάλες ἔχετε. συμφορώτερόν γε μέντ᾽ ἂν ὑμῖν 

αὐτοῖς βοηϑήσητε, ἐν ᾧ ἔτι εἰσὶν οἱ σύμμαχοι ἂν, ἢ εἰ, 

Εἰ δὲ ὅτως ἔχει, ἐγὼ μὲν δὲν μῶλον 380 

8, 37. ὅρκων. Ἀορεεεῖο πῃ] 5. νο- 
οαὐαῇ ὉγατΙ ΟΠ ἘΠῚ ἀυτίοτεπι: ἔδοϊς, 
[ὧν αὐπσοὶ ἐπεμελήϑητε ὅρκων, [π 

ῃοῖα [οτγίθεγε ἔοτια δ νοἱοα5. ογαίῖο- 
πόρε φγανίογενι εἰ ἐμφατικωσέραν. ἘἈε- 
Ῥεῖε αἄάδο ἱπιογάμπι Χ. Πηιρ] !οἰτατῖβ 
τυάϊο, ααδο πθπηο ποη ἴδοϊ!ς Τα δα- 
ἀϊας. ὅτ᾽ ὄντα ||]. 1.14. τὸς σφῆκας. 
ἷν. 2. 12. πόλεων Ἑλληνίδων ἵν. 3.15. 
εἴς. Οἵ, Ζευη. δὰ Ογτορ. νἱῖ. 2. 11. 

8. 38. Πατροκλῆς. Μᾶτβο ΡῸ 
81. Προκλῆς. Ὧδε ημὰ νδιϊείαῖα ἰυρτα 

ἀϊχίὶ. 
8.. 39. βοηϑῆσαι. Μᾶτρο ἱδοποῖαν. 

βοηϑήσειν. Μαϊο. 

ἔχετε. Μοτὰβ επηθηάδι εἴχετε. 
,σύμμαχοι ἄν. ϑιερῆ. εἐπγεπάδραϊ οἵ 

σύμμαχοι εἶεν: Μοτὰβ οἵ. συμμαχαῖεν. 
Ῥοβετογοσγῃ γι οηςπ ἴρία δἰϊδ τὰ ρτο- 
θο 

[Βεῆς τοὶ! ὶ ὁπότε ἔχετε. Αἀ- 
ταϊτὶ δἰίατη ἀεθεῦδι νεγὰ Ἰεδιὶο Μοτὶ, 
οἵ συμμαΐοῖεν. ΝΙΒΕΙ εἰ εἰ (οϊσεουτῃ, 
ἐσὶν ἄν. ΚΕ, 4. Ῥοίβις 

ΒῸΌῸ8 

Δωνουτσεδορμν τε λυ ον 
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ἀπολομένων αὐτῶν, μόνοι ἀνωγκάξοιοϑεε διωμόχεοϑ αἱ πρὸς 
«“«οτὸς Θηξαίως. Ἐἰ δέ τινες φοζξνται, μὴ, ἐὰν νῦν ἀναφύ- 

γωσιν οἱ Λακεδαιμόνιοι, ἔτι ποτὲ τρώγματα παρέχωσιν 
ὑμῖν, ἐνθυμήθητε, ὅτι οὐχ, οὃς ἂν εὖ, ἀλλ᾽ οὺς ἂν κακῶς 
τις τσοιῆ, Φοξείοθαι δέ, μή ποτε μέγω δυνααδῶσιν. ἐν- 

ϑυμξαγαι δὲ κοὶ τάδε χρὴ, ὅτι κτἄοϑαι μέν τι ἀγαϑὺν 

καὶ ἰδιώτωις καὶ πόλεσι προσήκει, ὅταν ἐῤῥωμενέςατοι 

ὦσιν, ἵνω ἔχωσιν, ἐάν ποτ᾽ ἀδύνατοι γένωνται, ἐπικερίαν 

41 τῶν σεπονημένων. Ὑμῖν δὲ ἐκ ϑεῶν τινος καιρὸς πάρω- 

" 

΄ »-“ 3Ξ.᾿ς ΄ 

γεγένηται νῦν, ἐὰν δεομένοις βοηϑήσητε Λακεδαιμονίοις, 
κτήσασθαι τέτες εἰς τὸν ἅπαντω χρόνον Φίλες ἀπροῷω- 
σίςες. καὶ γὼρ δὴ οὐκ ἐπ᾿ ὀλίγων μοι δοκοῦσι μαρτύρων 

νῦν ἂν εὖ ταϑεῖν ὑφ᾽ ὑμῶν" ἀλλ᾽ εἴσον)αι μὲν ταῦτα ϑεὸὶ, 

οἱ «στάντα ὁρῶντες νῦν κφὴ εἰς ἀεῖ' συνεπίςξανται δὲ τὼ γι- 
ν ε γἣ. 

γνόμενα οἵ τε σύμμωχοι καὶ οἱ πολέμιοι, πρὸς δὲ τἕτοις 
Ν Ψ « ΄ Ν 7 »ὰ ᾿ς“ , 

κρὶ ἅπαντες “Ἑλλληνές τε καὶ βάρβαροι: ἀδὲν γὰρ τότων 
3 ΄ Ψ ᾽ Ν 7 “ἢ δὲ ,|»»Ν 

4) ἀμελές. ωςε εἰ κωκοὶ ζανείησαν περὶ ὑμᾶς, τίς ἄν ποτε 

43 ἐνθυμήϑητε καὶ τάδε. 

τρόϑυμος εἰς αὑτὼς γένοιτο; ἐλπίζειν δὲ χρὴ, ὡς ἄνδρας 

ἀγαϑὸς μᾶλλον, ἢ κακὸς αὐτοὺς γενήσεαϑ αι’ εἰ γάρ 
τινες ἄγλοι, καὶ οὗτοι δοκῶσι διατετελεκένωι ἐπιίνου μὲν 
ὀρεγόμενοι, αἰογρῶν δὲ ἔργων ἀπεχόμενοι. Πρὸς ὃ τὅτοις 

Εἴ ποτε πάλιν ἔλϑοι ἐν τῇ Ἕλ- 

λάδι κίνδυνος ὑπὸ βαρδάρων, τίσιν ἂν μᾶλλον τιςεύσητε, 
μὲ . 7 »,Ν ͵ ῳ Ψ ἢ Λακεδαεμονίοις ; τίνας δὲ ἂν τταραφάτας ἥδιον τότων 

8, 40. ἀναφύγωσιν, Ἰάδτη νει τα 
βά(οϊε ἰ!, 2, 50, 

ἀδύνατοι, τὰ τεξὶς ΕἼ, Ῥογίυϑ ΡΤῸ 

Βιγ!, Οὐαὶ]. Ομίογαπι ἰὼ 81, οἱ 1.6- 
ΟὨΟΙ, νῦν τταηΠαῖυτη εἰ ροίξ ὑμῖν δὲ 
οΟἸοσατατ γερογαΓ, ᾽ 

νυΐγαιο σοτὶ δυνατοί, 
τοισσονη μένων, Ματκο 8ι, εἰ Τιδοποὶ, 

ποροσιπσενημίνων, ΝΟ πιλὶς : αἱ ἰη 
Γεποέϊοις, νἱτίδυα ἰηνα! ἀϊ, ἔγαξῖα 14- 
βοτγυτὶ ρηογάτη ᾿οιοπίαγ, Ηος ἢ} 
κυχ!! απΊ ἤγπὶ πιὰ πὶ οἢ, τὰ τσροσι- 
“ονημένα ς εὰ αἰαὶ ποιίίοης εἴ ἰη Με- 
πιογιθ, ἵν, 2, 23, 

4,41, ϑιῶν, Μαεϊε ουίκίυπε Λ, }, 

ὁρῶντες, ϑιορἢ, εἰ Ἰιοοποῖαν, δά- 
ἄυηι καὶ νῦν, 

8. 42. πσοτί, 81, εἰ Ἰιδοποῖαν, δά- 
ἄυηι ἔσι, 

ὡς ἄνδρας. Ἐτ, Ῥοτίὰ5 ἀεϊουαΐ ὡς, 
8..4.3. ἐν τῇ Ἕλλάδ,;, Βδης σοη]ε- 

οἶδα ρυῖο Καρροη, αυὶ ἔλϑον ἀν ὃ- 
πηεηάδι, 
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τοιήσητε, ὧν γε 'ὰ οἱ ταχιϑέντες ἐν Θερμοπύλαις ὥπαν- 

τες εἴλοντο μωχόμενοι ἀποϑανῶν μῶλλον, ἢ ζῶντες συν- 
μι Ν , “-“ς 7 Δ » 

ἐπεισφέρεοδ αι τὸν βάρξαρον τῇ Ἑλλάδι; τοῶς οὖν οὐ δὲ- 
τ -“ δῆ» », ᾿᾽ Ν 4. (ὦ Ν 

κίον, ὧν τε ἕνεκα, ἐγένοντο ἄνδρες ἀγαϑοὶ μεϑ᾽ ὑμῶν, καὶ 

ὧν ἐλπὶς αὖϑις γενέδλαι, πᾶσαν προϑυμίαν εἰς αὐτὸς κα 
ὑμᾶς καὶ ἡμᾶς πταρέχεοϑαι ; ἴΑξιον δὲ καὶ τῶν παρόντων 44 

͵7] “ ᾽ »"“ ᾽ ᾽ ͵ὕ «09. 4 ἯΝ 

συμμάχων ἕνεκεν αὐτόῖς προϑυμίαν ἐνδείξαο αι. εὖ γὰρ 

ἴξε, ὅτι, οἵπερ τὅτοις τοις οὶ διωμένουσιν ἐν ταῖς συμῷο- 
- Ψ τ - μὴ ᾽ ͵ 23. Ἀ ἾΔΕ: ὁδὶ 7 αν 

ραῖς, οὗτοι καὶ ὑμῖν αὐορύνοιντ᾽ ἂν μὴ ἀπ Ἰδόναι χάριτας. 

εἰ δὲ μικραὶ δοκῶμεν πόλεις εἶναι, αἱ τοῦ κινδύνε μετέχειν 

αὐτοῖς ἐϑέλεσαι, ἐνθυμήθητε, ὅτι, ἐὰν ἡ ὑμετέρω πόλις 
΄ Φ᾽λ ὁ Ἀ 7 δυι ε “ρᾷ 

προσγένηται, ἀκέτι μικραὶ πόλεις ἐσόμεθα, αἱ βοηϑώ- 

σαι αὑτᾶς. ᾿Εγὼ δὲ, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηνωῦῖοι, πρόδλεν μὲν “δ᾽ 
ἀκῴων ἐξήλεν τήνδε τὴν πόλιν, ὅτι σάντως κα τοὺς ἀδικε- 

΄ Ν Ν . ᾿“" » Ἂ 7 μι μένες, καὶ τὸς ζοοδεμένες, ἐνθάδε καταφεύγοντας, ἐπι- 
κδρίας δεομένας ἥκεον τυγχώνειν" γῦν δ᾽ ἐκέτ ἀκἕω, 

ἀλλ αὐτὸς ἤδη τταρὼν ὁρῶ, Λακεδαμμονίες τε τὸς ὀνομα- 

φξοτάτες, καὶ “μετ᾽ αὐτῶν τὰς φίλους αὐτῶν τοὺς τοιςοτά- 

τους, πρὸς ὑμᾶς τε ἥκοντας, κρὶ δεομένεις αὖ ὑμῶν ἐπι- ΐ 

κερῆσαι. ὁρῶ δὲ καὶ Θηξαίους, οἱ τότε οὐκ ἔπεισαν Λα-46 “΄ "ΔΚ 

κεδαιμονίες ἐξανδρωποδίσασδαι ὑμᾶς, νῦν δεομένας ὑμῶν, 
μὴ τοεριϊδὲν ἀπολομένες, τὰς σώσαντας ὑμᾶς. Τῶν μεν 
οὖν ὑμετέρων προγόνων κωλὲν λέγεται; ὅτε τοὺς ᾿Αργείων 

τελευτήσαντας ἐπὶ τῇ Καδιμέα οὐκ εἴασαν ἀτάφες γενέ- 
οϑαν" ὑμῶν δὲ πολὺ κάλλιον ἂν γένοιτο, εἰ τὰς ἔτι ζώνας 

᾿Αακεδρμμονίων μήτε ὑδριοϑήναι, μήτε ἀπολέαϑαι ἐάσοι- 

τοοιήσησϑε. Ηοο οὐυπὶ Μοτο Ῥγβυ]ὶ 
τυ]ραίο σωήσητε. 81. εἰ Γιεοποῖαν. 
εὐϊάοτυπὶ ποιήσαισθϑε. 

συνεπεισφέρεσϑαι. Μδτρο [εοποῖδν. 
ἐσεισφέρεσϑαι. Θυοά ρτοῦο. Μοπιβ 6- 
ΤΩ. ζῶνσες ἰδέιν ἰπεισφέρεσϑ αἱ 
δῖ ἐπεισφερόμενον. 

(8. 46. δεομένες ὑμῶν. π᾿ τηδΙρὶπα 

Οεῆ. σοπ)ϊοίτατ : ὑμῶν περ. Ψοϊυϊί, 
οἵδάο, διιξῖοσ εἐπηοπἀδιϊοπίβ : δεοῤεένως 

ὑμῶν. 
. Ῥιτορίεγ ἰοουτα ἢγηϊϊεπι Γαρτα 

0.4.5. Μογιβ Πἰς εἰ ἀείποερϑ [εξϊ, 
47. ταδϊεθαὶ ὅτι. δεὰ υἰτατηηιε ὃο- 
πυτηῃ εἢδξ ρυϊανου πη. 

5"Ὁ4 
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47τε. Καλοῦ γεμὴν κοὐκείνε ὄντος, ὅτε, ογόντες τὴν. Ἐῤ- 

ἐυδδέως ὕξριν, ΓΥΘΡΉΨΕΣ τοὺς Ἡρακλέους ποῦδας" πῶς 
ὡκ ἐκέίνε τόδε κάλλιον, εἰ μὴ μόνον τὸς ἀρχηγέτας, ̓ ἀλδλὰ 

καὶ ὅὁλήν τὴν πόλιν περισώσωιτε ; ; πάντων δὲ κάλλιςον, 

εἰ, ψήφῳ ἀκινδύνω σωσώντων ὑμᾶς τότε τῶν Λωκεδαιμο- 
νίων, νῦν ὑμεῖς σὺν ὅπλοις τε καὶ διὼ κινδύνων ἐπικουρή- 

4βσετε αὐτὸς. Ὁπότε δὲ αὶ ἡμεέϊς ἀγωλλόμεϑω, οἱ συνω- 

γορεύοντες βοηϑῆσαι ἀνδρώσιν ἀγωϑοῖς, ἦπε ὑμῖν γε, 

τοῖς ἔργῳ δυνωμένοις βοηϑήσαι, γεννούίω ἂν. ταῦτω φανείη, 

εἰ, πολλάκις καὶ Φίλοι κοὴ πολέμιοι γενόμενοι Λωκεδακ- 
μονίοις, μὴ ὧν ἐξλάξητε μῶλλον, ἢ 
οϑάητε, καὶ χάριν ἀποδοίητε αὐτῶς, μὴ ὑπὲρ ὑμῶν αὐτῶν 

μόνον, ἀλλὰ δ ὑπὲρ πάσης τῆς Ἑλλάδος, ὅτι ἄνδρες 

ἀγωϑοὶ ὑπὲρ αὐτῆς ἐγένοντο. 

χ- σὰν ὧν εὖ ἐπώϑετε, μνη- 

40 Μετὰ ταῦτα ἐξελεύοντο οἱ ᾿Αϑηνώκ καὶ τῶν μὲν ἂν- 

τιλεγόντων ἐκ ἠνάχοντο ἀκόοντες" ἐψηφίσαντο δὲ βοηϑ ἂν 
πανδημεὶ, καὶ ᾿Ιφικράτην φρατηγὸν εἴλοντο. ἐπεὶ δὲ τὼ 

ἱερὼ ἐγένετο, καὶ τυαρήγίξλεν, ἐν ᾿Ακωδημίω δειπνοποιέῖ- 

ὅ)α!, πολλὸς ἔφασαν προτέρες αὐτῷ ᾿Ιφικράτες ἐξελ- 
ϑεῖν. “ἐκ δὲ τότε ἡγεῖτο μὲν ὁ ᾿Ιφικράτης, οἱ δὲ ἠκολού- 
98ν, νομίζοντες ἐπὶ κωλόν τι ἔργον ἡγήσεαϑαι. ἐπεὶ δὲ 

ἀφικόμενος εἰς Κόρινϑον διέτριξέ τινας ἡμέρας, εὐθὺς μὲν 

ἐπὶ ταύτη τῇ διατριδῇ πρῶτον ἔψεγον αὐτόν' ὡς δὲ, ἐξή- 

γαγέ πότε, προϑύμως μὲν ἠκολῴϑεν, ὅποι ἡγοῖτο, προ- 

ϑύμως δὲ, εἰ πρὸς τὸ τεῖχος προσάγοι, ᾿τοροσέξαλλον. 

δοτῶν δὲ ἐν τῇ Λακεδαίμονι πολεμίων ᾿Αρκάδες μὲν, κοὴ 

Ά, 47. το νμῇ Λαδῖογοϑ (Ἀπ }} 8 ὁπότε καὶ ὑριεῖε, 
εἰ κοπείς Ἡογποι  ἀατοπι, ἃ αυΐ θὰ οὐτὶ 8, 40. πρῶτον. Δ. 1. Βτ, Οκῇ, δ» 
Ταοοδισεηοπῖ, ἱπιεγργοιατγ ΜοτΙ8. φὸν μέν. 
ψήφῳ ἀκήδόν, πὶ ΤἬὨεραηὶ Α- ὅσοι ἡγοῖτο, ΔΑ. 7}, Βτ, Οὐ, σιν, 

τῶσηδη οχίοίπαοις ( ΠΠξης, νὸβ οση- 
«τατίο (αθταρίο {ΠΠ|ΠΦ ΟΠ δηῖοα ΠΟ] } τὴ 
της ρογίσυϊαπι δαϊδαιίν, 

8, 48, ὁπότε δὲ καὶ ἡμεῖς, Οαβαὶ, 

σὸ σῆχος. Ἑαΐϊτης οἸ πὶ τὶ σεῖχος ἢ 
Τάεαι νίάδο πὰς ἴῃ τηδητοηι νη ἔς 
νἷτο ἀοδϊο Καρρεη, 

δ, 50, ᾿Αρκώδερ, Ηΐοπις ΤΠΘΌΆΠΟ5 
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᾿Αργεῖοι, καὶ ̓ Ηλέῶοι πολλοὶ ἀπεληλύϑεισαν, ἅτε ὅμοροι 

οἰκῶντες, οἱ μὲν ἄγοντες, οἱ δὲ φέροντες, ὅ τι ἡρπάκεσαν. 
οἱ δὲ Θηβαῖοι καὶ οἱ ἄλλοι τὼ μὲν καὶ διὼ τῷτο ἀπιέναι εξὅ- 

λοιῆο ἐκ τῆς χώρας, ὅτι ἑώρων ἐλώξονα τὴν ςρατιὰν καϑ' 

ἡμέραν γιγνομένην, τὰ δὲ, ὅτι σπανιώτερω τὰ ἐπιτήδεια 

ἦν" (τὼ μὲν γὰρ ἀνήλωτο, τὰ δὲ διήρπαςο, τὼ δὲ ἐξεκέ- 

χυτο, τὰ δὲ κατεκξκαυτο") πρὸς δι; ἔτι καὶ χειμὼν ἦν, 
ν᾽ 7 Ἵ ᾽ ΄ »)γχα 7 ε ,»» , ἔν.Ὁ} 

ὡς ἤδη πάντες ἀπιέναι ἐξώλοντο. ὭὩς δι ἐκέϊνοι ἀπε- δι 

χώρεν ἐκ τῆς Λακεδαίμονος, ὅτω δὴ καὶ ὁ ̓ Ιφικράτης τοὺς 

᾿Αϑηναίως ἀπῆ ἀπῆγεν ἐκ τῆς ᾿Αρκαδὶ ἵἴας εἰς Κόρινϑον. Ἐἰ 
Ἱμὲν οὖν ἄλλο τι καλῶς ἐφρατήγησεν, οὐ ψέγω" ἐκέϊνα 

μέντοι, ἃ ἐν τῷ χρόνῳ ἐκένῳ ἔπραξε, πάντα εὑρίσκω, τὰ 

μὲν μάτην, τὰ δὲ κα ἀσυμφόρως πεπραγμένα αὑτῷ. ἐπι- 
ν ΄ ᾿Ὶ Ν “, δ ς “4,4 ͵ “ ᾽ Ν 

χειρήσας μὲν γὰρ φυλάῆεν ἐπὶ τῷ Ὄνείῳ, ὅπως μὴ 

δύνωνται οἱ Βοιωτοὶ ἀπελϑεῖν οἴκαδε, παρέλιπεν ἀφύ- 
λάκτον τὴν κωλλίςην παρὼ Κεγχρέας πάροδον. Μαϑᾶν 52 
ἢ βελόμενος, εἰ ττωρεληλυϑότες εἶεν οἱ Θηξαῖοι τὸ Ὄνειον, 
ἔπεμψε σκοπὰς τές τε ᾿Αϑηναίων ἱππέας, τὸ τὸς Κοριν»- 

ϑίων ἅπαντας. καίτοι ἰδὲν μὲν δὲν γον ὀλίγοι τῶν 
“ ε ἈΝ ᾽ ΄ ΕἸ -" ᾿ς 406 »-"» Διὰ 

πολλὼν κῶνοι" “, εἰ δέοι ὥποχώρειν, τῶολὺ ροώον τοῖς ὁλί- 
ἈΝ -“ »“ . πα σ -“ μ ΓΝ, 

γοις, ἢ τὸς πολλοῖς, καὶ ὁδῷ εὐπόρα τυχεῖν, καὶ καϑ' ἡσυ- 
᾿. Ε ὯὍΨ . Ν Ν ΄ 7 ἢ 

χίαν ἀποχωρῆσαι. τὸ δὲ πολλές τε προσάγειν, καὶ ἥονας᾿ 

ἘΧΡΟΪΙοΚ γϑα 18, ἀγα ἄοταπὶ φαϊάδηι : Πελοπόννησον" οἱ πολέμιοι κατὰ τὸ Ὄ- 
41} Ατοαάδβ ρτίπηος Δ  ΠΕἔῷοὋά, ΑἸ χαὶ νειον ἐμιξ αλόντες ἐσρασοπεδεύόντο. Εδη- 
ἘΓ65 ᾿πίοστΟ8 πηεηξεβ ἰπ Τ᾿ ἀσοηΐοα τ0- 
ταῖος ἔα1Πξ Ποῖϊεβ. παιτάγαηῖ, δυξῖοτα 
ΡΙΓΆτΟΝΙ οἌΛ ἴ, ο. 32. Ὠιϊοάοτ. χν. 
65. ἀϊε5 ἸΑΥ ηἶς. ΤΠ εοροσιρα5β δρυά 
ῬΙΟτΆτοΠαπῃ ρειμὶθεῖ, ΡΗτίχαπι ϑρατγ- 
ἰδηατῃ Βοξοίδγοῃ 8 ἀδοθπῃ τα]εηΐα αἱ- 
ταῦ δ ΔὉ Αρεῆϊδο δοοερίδ, αὐ τϑάϊ- 
τὰπλ Ἰ8τπὰ δηΐῖεα ἀδοτεΐα τι τηδίυγα- 
τϑηῖ. 

δι σι. Ὀνάῳ, ΤΠυογάϊάεβ. ἱν. 44. 
σὸ ὁ τὸ Ὄνειον, ϑίταθο οοηϊτᾷ σὰ 
Ὄνεια ὄρη αἰχίτ, ῬοΙγεθηιβ ἰϊ. 2. 3. 
4υἱ ἀξ δος ἱρία εχρεάϊείοπα, αὐ ρΡαΐο, 
Ὠᾶῖταῖ Πδοο: ᾿Επαμεινώνδας ἐνέξαλεν ἐϊς 

ἄεπι ουπὶ ΡΟΪγεθηο πδιγϑίοηθηη Ὠδ- 
θεῖ Ρ] ατᾶτομβ ἈΡΟΡΒέΠορτη. Ρ. 729. 
ΟἸεθπιθπα8, αἵ Απεροηστι εἰ Μδοε- 
ἀοπὰβ δῦ ᾿πρτεθαι ἴῃ Ρεϊοροπμείαπι 
Ἁτοετοῖ, σὰ "Ω,νια χαι ας καὶ τει- 

χίσας ουδοαϊνϊτ, διυξῖοτε ΡΙαἴάγοῃο 
ΟἸεοτηεη. ο. 20. 0] τεξὶς νἱτὶ ἀοξιὶ 
ἐπιρηάδης Ὄνεια. 

δύνωντα,. Μαιξο Τεομοῖαν. δύναιν- 
46. 

8. 52. καὶ ἐι δέοι. Μαῖρο 1.. ἀ δὲ 
δέοι. 

σὸ δὲ πολλές. Μαῖροὸ ἵν. σοὺς δὲ 
πολλύς. 
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“ο΄ἷ Ὗ "-»" » » ε 

τῶν ἐναντίων, ττῶς οὐ πολλὴ ἀφροσύνη; καὶ γὼρ δὴ, ἅτε 

ἐπὶ πολὺ παραταξάμενοι χωρίον οἱ ἱππεῖς, διὼ τὸ πολλοὶ 
κε ἈΡΓΆ ΚΌΣ" » »" »“Ὑ Ὗ -“ ͵ 

εἶναι, ἐπεὶ ἔδει ὠποχωρειν, ποῆλων καὶ χωλεπῶὼν χωρίων 

ἐπελάξοντο' ὥςε ὡκ ἐλώηπες ἀπώλοντο εἴκοσιν ἱππέων. 

καὶ τότε μὲν οἱ Θηξαῖοι, ὅπως ἐξὥλοντο, ἀπῆλϑον. 

οὖκ ἐλάτῖες. ἴπ Α. 1. Βιγ]. Οαῆδὶ. 
ἔλατον. Τ)εῖπάς Α. 1. ἀπτε εἴκοσιν ἴῃ - 
τεγίεγιε ἤ, Ὀϊοάοτγις ἢγαϊ ον ἔλα τῆον 

εἰ πλέω αἀνειθίδ! τοῦ Ροίαϊν. Ὑἱάς 
ὙΥεδΠεϊίης δά τόση. ἱ. Ῥ. 37. τοξ. εἴ 
622. 

ἀπώλοντο. ῬΙαἰάτοι5 Ῥεΐορ. α. 24. 
ἐσιόντες δ ἐπ᾿ οἴκου διὰ Κεγχρεῶν ᾿Αϑη- 
ναΐίους ἐνίκων ἐπιχειροῦντας ἁψιμαγδιν 
περὶ τὰ φενὰ καὶ κωλύειν τὴν τσορείαν. 
υιοάοτυβ χν. 63. ἀδ γγελα σον. νώμο 
ἐξέπεμψαν καὶ τὸς νέως αὐθήμερον ὄντας 
μυρίας καὶ δισχιλίως, ᾿Ιφικράτης μὲν ὧν 
᾿προϑύμος ἔχων ποὺς φρατιώτας προῆγε 
μετὰ τῆς δυγάμεως χωτὼ σασυδήν, Ὁ ε- 

ἴπάς οἂρ. 65. ᾿Αϑηναῖοι ὑφερηκότες τῶν 
ὧν ἐσανῆλϑθον ἐὲὶς σὴν ᾿Ασ)ικὴν, οὐδὲν 

τοράξαντες μνήμης ἄξιον. Οοηίτα ἰαπιοη 
Οὐτμο 5 ΤρΏϊογ. οαρ. 2. Ιάεπὶ (ὰὉ- 
Πάϊο, ἱπαυῖΐς, Γιϑοεάξεπιοη! ῥτοῖς- 
δὶὰ5, Ἐραπιϊποπάβ γεϊατάανὶε ἱπιρο- 
[ὰ8. Ναπι, πἰἢ ε)5 δάνεπῖαβ ἄρρτο- 
Ρἰπαυαῆδει, ποη ρτὶὰβ ΤῊ δηὶ ϑραγίδ 
δοίοοξηϊ, αυδπὶ οἀρίαπιὶ ἱποεπάϊο 
ἀεϊεδεηι, Εχ παιγαιϊίοης Ῥοϊ θοαὶ ἢ. 
9: 28. ἱπιοὶ!]ρίτατ, ΓΡὨϊογαῖοπὶ ποα 
ο απὶ πυπιογαπὶ ποβίαπι, ἴεὰ δηὶ- 
τοῦτ νἱξιοτία Γιϑαξετίοα Γαπιΐατα τἰ- 
ταυϊῆςξ, εἰ ἱπιρείαπι Αἰμεπϊθηαπι 
τειαταβς, 



ΞΈΝΟΦΩΝΤΟΣ. 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ἹΣΤΟΡΙΩ͂Ν 

ΒΙΒΛΙΟΝ ἙΒΔΟΜΟΝ. 

ΚΈΦ. Α. 

ΓΤ λ' τ 9 ͵ ν᾽ 7 Ν ιν ὁ ͵ Ω, δὲ ὑξεροάῳ ἔτει Λακεδαιμονίων κφὶ τῶν συμμάχων 
εὐ " » ͵ 

τυρέσβεις ἤλϑθον αὐτοκράτορες Αϑήναξ, βουλευσόμενοι, 

καθ᾿ ὅ τι ἡ συμμαχία ἔσοιτο Λακεδιαεμονίοις αὶ ̓Αϑηναίοις. 

λεγόντων δὲ τιολλῶν μὲν ξένων, ττολλῶν δὲ ̓ Αϑηναίων, ὡς 
δέοι ἐπὶ τόςς ἴσοις καὶ ὁμοίοις τὴν συμμαχίαν εἶναι, Προ- 

κλῆς Φλιάσιας εἶπε τὸν λόγον τόνδε" 

Ἐπείπερ, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, ἀγωϑὸν ὑμῖν ἔδοξε, 

Λακεδιοεμονίες Φίλες τοοιδίοϑ αι, δοκεῖ μοι χρῆναι σκοπέϊν 
τῶτο, ὅπως ἡ φιλία ὁτιπλεῖςον χρόνον συμμενεῖ. ἐὼν οὖν, 

ἡ ἑκατέροις μάλιςα συνοίσει, ταύτη καὶ τὰ ϑή ἢ ἐπετίι μόνα, φιμίφα, νεύσῃ ὦ ὰριμΑθέῶι 
ποιησώμεθα, ὅτω, κατώ γε τὸ εἰκὸς, μώλιςω συμμένοι- 

"7 Ν Ν ἀν ἂν Ζ Ν «ἢ 

μεν ἂν. Τα μεν οὐν ὥλλω συνωμολόγηται ογεδὸν, περι 5 
" ε ͵ -“" ε ΄ »“" Ἃ Ξ » 7 

τῆς ἡγεμονίας νῦν ἡ σκέψις. τῇ μὲν οὖν βελῇ τοροθδεθού- 

λεύται, ὑμετέρων μὲν εἶναι τὴν κατὰ ϑάλωῆαν, Λωκεδίωι- 

8. 1. χκαϑ' ὅ σι. ἴπ αυδϑβ ἰερεβ ἃ-ὀ ὙΜεῖ5 ροίυϊς, Ἐχ σοπυρεπαϊῖο {τ ρία- 
ἴαγὰ εἰδιε Τοοἰείαβ. τὰ τοδὶ Μοῦὰβ, τῷ νυἱτίατα ἕδος ροζαϊε παίοὶϊ, 
"ὯὉΪ ἀδ ἰρίᾳ τὲ οομέετγε Ἰαῦες Ὁϊοάοσ, Ἷ 8. 2. ἔδοξε. Ματῖρο Τιεοηοὶ. ἔδοξεν 
χνυ. 67. εἶναι. 

λεγόντων δὲ ττολλῶν μέν. ἘΔ. Ὁ. 1. ἰὰν ὄν. Α. 7. ΒΓ. (αθ.. οτϊδγαπε, 
Α. λεγόντων μὲν ογ! Ὁ δέ, Ὑ᾽εοίς, Μαϊε. Νεξιε επὶπὶ οταϊ μετ σὰν 

Προκλῆς. 8ὶ αυἱάξηι ἰ5 εἴ, ἀδ αθὸ δηϊεοεάδητϊε. 
Ταρτὰ νἱ. 5. 38. Ἰερεπάμπι εἢ εχ τηδι- σχεδόν. ἴῃ τηᾶτρὶπε Τβοποῖαν. σχε- 
ξῖπο 1, εἰ ϑίερῃ, πασροκλῆς αυοὰ δόν σι συνωμολόγηται. 
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͵ Δ ἃ, Ἀ » ᾽ Ν ΝΥ Ν ιν» »γἉ ». » 

μονίων δὲ τὴν κατὰ γῆν ἐμοὶ δὲ καὶ αὐτῷ ὡκ ἀνθρωπίνη 
δοκέϊ ταῦτα μᾶλλον, ἢ ϑείω φύσει τε Κοὴ τύχη, διωρί- 

3 ὅ8α!. Πρῶτον μὲν γὼρ τόπον ἔχετε κάλλιςω τεφυκότα 

τρὸς τοῦτο. τλέΐϊς αἱ γὰρ πόλεις τῶν δεομένων ϑωλάξης 
περὶ τὴν ὑμετέραν πόλιν οἰκέσι, καὶ. αὗται πᾶσαι ἀεϑ ενέ- 

ξεραι τῆς ὑμετέρας. ταρὸς τἕτοις δὲ λιμένας ἔχετε, ὧν 

ἄνευ οὐχ, οἷόν τε ναυτικῇ. δυνάμει χρῆοϑα!. ἔτι δὲ τριήρεις 
΄ “ν »ὦ Ἵ εὐὐψως .Ὁ ἢ 2 -" 

κέκτηοε πολλὰς, γα τπτάτριον ὑμῖν ἐςι, ναυτικὸν ἐπικτῶ- 

463α!. ἀλλὼ μὴν τάς γε τέχνας τὰς περὶ ταῦτω πάσας 

οἰκείας ἔχετε. κρὶ μὴν ἐμπειρίωῳ γε πολὺ τῶν ἄλλων 

τὐροέχετε περὶ τῷ να ]ικά" ὁ ὁ γῶρ βίος τοῖς πλείςοις ὑμῶν 

ἀπὸ τῆς ϑαλώδης ὥςτε, τῶν ἰδίων ἐπιμελόμενοι, ἅμα αὶ 

τῶν κατὰ ϑάλωξαν ᾿ἀγώνων ἔμπειροι γίγνεσθε. ἔτι δὲ 

καὶ τόδε" ὁδαμόϑεν ἃ ἂν τριήρεις πλείες ̓ ϑεύαι ἐκπλεύ- 

σεαν; ἢ ταὶ ὑμῶν. ἐς, δὲ τᾶτο ὃκ ἐλάχιξον πρὸς ἡγε- 

μονίαν' πρὸς γὰρ τὸ τοῤόδγεν ᾿ὐβουῤὰν γενόμενον ἥδιςα 

5ὕάντες συλλέγονραι. ἔτι δὲ καὶ ἀπὸ τῶν ϑεῶν δέδοται 

ὑμῖν εὐτυχεῖν ἐν τότῳ' πλείς ες γὰρ καὶ μεγίςες ἀγῶνας 

ἡγωνισμένοι κατὰ ϑάλαἥαν, ἐλάχιξω μὲν ἀποτετυχή- 

κάτε, λές δὲ κατωρϑώκατε. εἰκὸς οὖν, καὶ τὸς συμ- 

μάχους μεϑ᾽ ὑμῶν ἂν ἥδιςα τέἄτε τῷ κινδύνε μετέχειν. 
Ὡς δὲ δὴ ὶ ἀνωγκαίω "αὶ προσήκεσω ὑμῖν αὕτη ἡ ἐπιμέ- 

δ λοιώ, ἐκ τῶνδε ἐνθυμήθητε. Λακεδαιμόνιοι ὑμῖν ἐπολέ- 
͵΄' -, ν “» » ͵) » δὰ 

μϑν τέ ποτε πολλὼ ἔτη, καὶ, κρατῶντες τῆς χώρας, δδὲν 

πρϑόκοηῆον εἰς τὸ ἀπολέσαι ὑμᾶς. ἐπὰ δὲ ὁ ϑεὸς ἔδωκέ 
ποτε αὑτοῖς κατὼ ϑάλωἥαν ἐπικρατῆσαι, εὐθὺς ὑπ᾽ 

ἐκένοις παντελῶς ἐγένεσθε. ἀκδν εὔδηλον ἐν τὅτοις ἐςὶν, 
"ἤ » »"» ͵7 " εν» » ,ὔ . 

7 ὅτι ἐκ τῆς ϑαλάῆης ἅπασα ὑμῖν ἤρτηται σωτηρία. ὅτως 

δ, ,, τυρῶτον μέν, Ἐλάδη) [δα ἃγ. οχογοοιϊβ τοίη αὰ οδτῃ ὨρΟΟΠΆτίαβ 
Ευπιεπία ρμοίαϊς Χοπορῆοη ἀὸ ἄε. {θτίσατὶ αἰ [οἰ εἶ5, 
ΡΒ], Αἰμοη, δ, 2» τὸ σρόσϑεν, ΤηῸΠ] τὰ 1,. οοηςδϊα- 

5, 4. δίων ἐπιμελάμινοι, Ἰπὶ πε. γὰπὶ τὸν 15 τοσορίς, [πὸ πηδυρίπο 
σαίαγαπ) πη τπηᾶ τ, Ροα πη] Ἰιδοποῖ, εξ τὸ τρρῶτον, 
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οὖν πεζιυκότων, πῶς ἂν ἔχοι κωλῶς ὑμῖν, Λακεδαιμοο- 

γίοις ἐπιτρέψαι κατὼ ϑάλαπαν ἡγξογαι οἱ ἐαεώτα. μὲν 
Ρ αὐτοὶ ὁμολογᾶσιν, ̓ἀπειρότεροι ὑμῶν τέτῳ τὸ ς ἔργε εἶ εἶναι. 
ἔπειτα δὲ, οὐ περὶ τῶν ἴσων ὁ κίνδυνός ἐςιν ἐν τὸς κατὰ 

ϑάλωῆδαν ἀγῶσιν, ἀλλ᾽ ἐκείνοις μὲν σε τῶν ἐν τας τρι- 
ἤρεσε μόνον ἀνθρώπων, ὑμῖν ἢ κοὶ περὶ παίδων, καὶ δὶ γυναῖ- 
κῶν, ὁ ὅλης τής πόλεως. Καὶ τὰ μὲν δὴ ὑ ὑμέτερα ὅτως 8 

ἔχοι τὼ δὲ τῶν Λαικεδεοιμιονίων, ὧδε. πρῶτον μὲν γὰρ 
οἰκῶσιν ἐν μεσογαίω. ὥςε, τῆς γῆς κρατέντες, κφὴ εἰ 9ά- 

λωῆης εἶ, εἰργοιντο, δύνωιντ᾽ ἂν κωλῶς δια ζῇ γ. ἐγνωκότες ἕν 

κϑὴ αὐτοὶ ταῦτω, ἐκ τταίδων εὐθὺς πρὸς τὸν κατὼ γῆν 
͵ὔ Ν "2, φῸ Ν Ν 7 λ Ψ ᾿ 

πόλεμον τήν ὥσκήσιν ποιδνται!. ΚΦ τὸ πλείς8δ δὲ ἄξιον, 

τὸ τέιϑεοϑ αἱ τοῖς ἄρχεσιν, οὗτοι μὲν κράτιςοι κατὰ γῆν, 
ε » Ἀ Ν ἥ »' ννΨ ε -“ 

υμεις δὲ κατὼ ϑάλωξδαν. ἔπειτω δὲ ὥσπερ ὑμεῖς ναυτι- 9 
» ε νυν τῳ ᾿- ΝΜ» ἥν, -“ Ἀ 2 » Ἀ 

κῳ, ὅτως οὖ ἐκεινοι κωτῶ Ὑήν κφι ὥλεῖςοι Κρ τώχις ὧν 
ὃν 2 “ Ν ΄ 5. » λᾶς Ν 7 ᾽ 

ἐξέλϑοιεν᾽ ὥςε πρὸς τότες αὖ εἰκὸς τὲς συμμάχες εὐ- 
ϑαρσεςάτες τυροσιένα!. ἔτι δὲ καὶ ὁ ϑεὸς δέδωκεν αὑτᾶῖς, 
«“ «ὦν Ν ͵ 3 ὧν « 3 7 ΠΣ] 

ὥσπερ ὑμῖν κατὼ ϑάλαξαν εὐτυχέειν, ὅτως ἐκείνοις κατὰ 

γῆν τλείςες γὰρ αὖ οὗτοι ἀγῶνας ἐν τὴ γῇ ἠγωνισμένοι, 

ἐλάχιςα μὲν ἐσφωλμένοι εἰσὶ, αλέσω δὲ κατωρθωκότες. 
Ὡς δὲ καὶ ἀνωγκωία δὲν ον αὑτὸς ἡ κατὼ γῆν ἐπι- τὸ 

΄, δ «.-δὸ « Ν ᾽ »“»Ἢ 

μέλεια, ἢ ὑμῶν ἡ κατὰ ϑάλωῆαν, ἐκ τῶν ἔργων ἔξεςι 
ε - ΄ » Ν 

γιγνώσκειν. ὑμεῖς γὰρ, τὅτοις πολλὰ ἔτη τπολεμᾶντες, "ὲ 

3. ἡ. τσεφυκότζων. 501}. τῶν τοραγ- 
μάσων, αἱ Ἀ10Ὶ προχωράντων. 
κι 8. σὰ δὲ σῶν Λακέδ. [,. 8ι:. ΥΥ, 

φὰ δὲ δή. Ιῃ τηατρίης Πεοηο]. εἢ Δα- 
κεδαιμονίων ἐπισκέψασθε. πρῶτον. 

ἐγνωκόσες ὧν. Ῥοϊετίογεῖη νοσεπὶ 
τῇδ ]ς οτγηϊταπς δ. Οαῇ. 

σὸ πείϑεσϑαι. κατὰ τὸ τοείϑεσϑαι 
ἰῃιο} ρα, Οὐ πιϊπαιίοηθπι εαπάθτῃ ἴῃ 
Αἰπεηϊεηΐεβ, ᾿ορῖθα5. εἰ ἱπιρεταιοτὶ- 
5. ἴαἷθ ποπ ΟὈϊουρογαπίθβ, τεροῖξ 
Νοῖῆδεγ ἱπ Μεγιογδῦ. 1ἰϊ. 5. τό, εξ ἵν. 
4.τΆ- δὶ ἀετηοηᾶται, Γοεάθουηοπίο- 
τα τοι ρυ δ ἴσατη ααλπὶ πιᾶχὶπλς 

σοπεϊπετὶ εἴ Ἔχοεῖεῖς ρεγρείαα οἶνὶ- 
πὶ οὈεάϊεπτιῖα. 

8.90. κατὰ γῆν καί. Α. 2. Ὁ. εἐ 
τεϊϊααθο ἰγαηίροῆίο καὶ παῦεπὶ : ἐκξὶ- 
νοι καὶ κατὰ γῆν τολεῖςοι, Ἐτηξηάανῖτ, 
Γεουοὶ. Εχ ἐἰΠἀεπι᾿ ἄν ἰηπίεγαϊ απίς 
ἐξέλϑοιεν. 

τυρὸς σότως. ῬΙῸ νΌΪ]ΡαῖΟ τότοις πος 
τοοθρὶ ἐχ τηδυρῖθθ ἴ,. Δρριοθδηῖς 
Μοῖο. [ἄδην ἴερεγαι γε εἰ. 

τυλείσε; γὰρ αὖ. τὰ τεξὶς Εάά. νε- 
ἴεγεβ εἰ Ιδοπο]. οί Μοσβ εν 
Ροΐαϊε. 
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7 “μὰ » δὰ ΄ με «- Ν 
τοολλώκις κωτωναυμώχϑντες, ὀδὲν τρεργδ ἐποιειτε πρὸς 
Ν ΄ “ φι ς νοῦ «7 Ἢ 

τὸ τότες καταπολεμῆσαι" ἐπεὶ δὲ ὥπαξ ἡπήθησαν ἐν τῇ 

γῆ, εὐϑὺς κρὴ περὶ παίδων, καὶ τοερὶ γυναικῶν, καὶ τοερὶ 

11 ὅλης τῆς πόλεως ὁ κίνδυνος αὐτοῖς ἐγένετο. πῶς οὖν οὐ 
΄ 1 Ν 4 Ν » ΨΩ τς [ωκ « -“, 

τῶὥτοις ὧὐ δεινὸν, ὠὡλλοις μὲν ἐπιτρέπειν, κώτον Ὑήν ἡγεί- 

ὁ3αι, αὐτὲς δὲ ἄριςα τῶν κατὰ γὴν ἐπιμελέϊεϑα! ; Ἐγὼ 
ΝΑ. “ ΟΣ, δὰ “» ΄ . “ ", , 

μὲν οὖν, ὥσπερ τῇ βελῇ τροξεξέλευται, ταῦτω εἰρηκώ τε, 
Ἀ ΄ ᾽ «ε »“"᾿ » -“- " « » ΕῚ 

καὶ συμφορώτωατω ἡγῶμαι ἀμφοῖν εἶναι" ὑμέὶϊς δὲ εὐτυ-, 

χόῖτε, τῶ κράτιξω πᾶσιν ἡμῖν βουλευσάμενοι. 

12 Ὁ μὲν ταῦτ᾽ εἶπεν. οἱ δι ̓ Αϑηναῖοι, καὶ οἱ τῶν Λακε- 

δακμονίων συμπαρόντες, ἐπήνεσαν ἀμφότεροι ἰογυρῶς τὸν 

λόγον αὐτῷ. Κηφισόδοτος δὲ τποαρελϑὼν, ἄνδρες ᾿Α3η- 

γοῶζοι, ἔφη, ὡκ αὐοϑάνεαγε ἐξωπατώμενοι" ἀλλ᾽, ἐὰν ἀκέ- 
΄ Δ Ὁ εὦν 2.2 Ι ». ΔΗ Ψ, ΣΝ σητέ μου, ἐγὼ ὑμὴν αὐτίκα μώλα ἐπιδείξω. ἤδη γὰρ 

ἡγήσεοϑε κατὼ ϑάλωξαν' Λακεδαιμόνιοι δὲ ὑμῶν ἐὰν 
συμμαχῶσε, δηλονότι σέμψεσι τὼς μὲν τριηράρχες Λα- 

κεδιαεμονίους, κοφὴ ἴσως τὸς ἐπιδάτας" οἱ δὲ ναῦται δὴ- 

λονότι ἔσονται ἢ είλωτες, ἢ μιαδοφόροι. ὀκὲν ὑμεέϊς μὲν 

13 τότων ἡγήσεαγε. οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι ὅτων παραγ άλωσιν 
ὑμῶν κατὼ γῆν φρατείαν, δηλονότι πέμψετε τὰς ἱππέως 
κοὶ τὼς ὁπλίτας. ἀκὃν ἕτως ἐκεῖνοι μὲν ὑμῶν αὐτῶν γί- 

« 7 « »“»Ἥ Ν »"Ἢ ᾽ ͵ ͵͵ ει. 

Ὑνοντῶι ἡγεμόνες, υὑμεις δὲ τῶν ἐκείνων δώλων κοῇ ἐλω- 
7 " Ὑ᾽ » 7 ΄ ΎΥ 2 χίςε ἀξίων. ᾿Απόκριναι δέ μοι, ἔφη, ὦ Λακεδαιμόνιε 

8, το, ἅσαξ. Ουτὴ Γασοηίοσδιη νὰ- 
βανὶε Εραπποηάαβ, νἱ, δ. 

8. .1τι,ν ἡγεῖσθαι, αὐτοὺς δί, Ἠδης 
Ἰεδιϊοηοηι 1., 51, ρουϊαῖ (δ 8: ἐρίο5 

Ῥ. 381τ, σπιοπάσρας ἦ δὴ γὰρ, (οἰ Πσεε 
πιδτὶ9 ἀσο 58 Οὐδ αὐ ἰγοηΐος Ππδοο 
πυν ουπὶ ἢ οδοία ἀϊοαπιαγ, Ῥγθ- 
οἷατο, 

αυϊάσιη τ ἘΠ ἰδὲ ἴδτγοι ἔτ συτατη ορτὶ- 
πιὸ βεγετα, ἈΠΠἔ[5 ἐπ οη ἱπιρογία πηι τε - 
τοῖῖγε ρεγιηϊίεγεο, Οοηιγα Εἀ 4, νεῖς- 
τοδ: ἡγεῖσθαι αὐτὺς, καὶ ἄρισα, Ἐτ. Ῥοτῖ, 
Ἰεκεῦαις αὐτὸς δὲ σῆς δαλάνν, ἀντι» 
“τοιῖσϑαι δυναμένυρ ἄρισα, 

δ. 01, δυμσαρόντει, Ματγρὸ Τιδοποὶ, 
σαρόντας, 
ἤν γάςφ. Μαϊοκοθαῖγ δὰ Ἡοτγούοι, 

ἐσιφάτας. Μ|Π65 Οἱ αΠ] τί οα ; σοη- 
{τὰ ἡδυϊτα τογηϊ κα πὶ οἤοῖο Τὰ ησυη- 
τατ, Μισϑοφόροι ἱρίταγ ἢ, 1. Τὰν πο 
τα 5, [δὰ παι 80, οτος ρα θογηαῖον 
τόϑ, τηογοσάς σοηάυ δὶ, 

8,13, ὑμῶν αὐτῶν. Ῥοξοτίαβ νεῖ- 
θαπὶ σταλῖο οὐ ταπε Α, ., Ο, ἰπ αὰὸ 
υἱϑ οπιηΐν τα οἱ σοπιραταιοηΐς, 
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Τιμόκρατες. οὐκ ἄρτι ἔλεγες, ὡς ἐπὶ τόϊς ἴσοις καὶ ὁμοίοις 

ἥκεις τὴν συμμωχίαν ποιώμενος : Εἶπον ταῦτα. ἜἘξιν τά 

οὖν, ἔφη ὁ Κηφισόδοτος, ἰσοάτερον, ἢ ἐν μέρει μὲν ἑκατέ- 
ρὲς ἡγῥίαϑαι τοῦ ναυτικῷ, ἐν μέρει δὲ τῷ πεζῷ, καὶ ὑμᾶς 
τε, εἴ τι ἀγαϑόν ἐςιν ἐν τῇ κατὼ ϑάλαῆαν ἀρχῇ, τούτου 
μετέχειν, κφὴ ἡμᾶς ἐν τὴ κατὰ γῆν ; ̓Ακέσωντες ταῦτα 

οἱ ᾿Αϑηνοῶζοι μετεπέιοϑησαν, νὰ ἐψηφίσαντο, κατὼ πενϑή- 

μερὸν ἑκατέρδς ἡγέϊδϑ αι. 
Στρατευομένων δὲ ἀμφοτέρων αὐτῶν κφὶ τῶν συμμά- 15 

χὼν εἰς Κόρινθον, ἔδοξε κοινῇ φυλάδειν τὸ ἴΟνειον. καὴ ΟἸγπιρ. 
ἐπε ἐπορεύοντο οἱ Θηβαῖοι καὶ οἱ σύμμαχοι, παραταξάμε- ᾿ 5: Ἷ 
νοι ἐφύλωξδον ἄλλος ἄλλοθεν τῷ ᾿Ονείν, Λακεδαιμόνιοι δὲ 
κοὺὶ Πελληνῶς κατὰ τὸ ἐπιμαχώτατον. Οἱ δὲ Θηξαῖοι 

κρὴ οἱ σύμμάχοι, ἐπὲὰ ἀπέχον τῶν φυλαόντων τριά- 

κοντῷ ςάδιω, κατεςρατοπεδεύσαντο ἐν τῷ τοεδίῳ. συν- 

τεκ μηρώμενοι δὲ, ἡνίκ᾽ ἂν ὥοντο ὁρμηϑέντες κατανύσαι, 

ἅμα: κνέφᾳ. πρὸς τὴν τῶν Λακεδαιμονίων ζυλωκὴν ἐπο- 
νι ῳ πρλ ία 

ξ. 14. ἰσαίσερον. Ἐχ. οπηεπάδιίοης 
᾿Βιδρῇ. ἰσάϊξερόν δι Τιδοροῖαν. ξἰ ἽΝ. 
γετγοτα σι ᾿ητε ΠἸεὶ δἀτηοπαῖς ΝΜίογυβ. 

χφούξου μεφέχειν. Μαῖρο [εοηοῖαν. 
τόσων. 

ἱκασέρους. Ἦοο εἢ αυοὰ ὨΙοάοτιβ 
χν. 6. Ὠδθεῖ: μεστὰ δὲ σαῦτα ἰν ἀμ- 
φοτίραις ταῖς πόλεσιν ἐποιήσαντο κοινὰς 
φὰς ἡγεμονίας. 
δι 164. κοινῇ. [ἴ,Ξο0η0]. ϑίερῃ. εἰ 
65 τέδιε μος νυϊραῖο κοινῶς, ρτϑοῖα- 

Ἰεσαηῖ; εἰς επὶπὶ κοινῇ, (01]. βουλῇ, 
φοτησηπὶ οοηἤπ]ῖο. [τὰ υθίαυς Χε- 
ὨοΡΒοη. 

Ὄνειον. Ἀεάϊτε οροτῖεὶ δά νἱ. 5. 41. 
ὑηᾶς Ῥεηάει (επ|68 τεγατη εἴ {δηῇι8. 
Οπδεγαση Ὁ ἱοάοτιβ χν. 68. δυξῖοτ 
εἴ, Οδαδτίαπη Αἰῃοηϊεπίοτα ἀποοπν 
οὐτὰ δυχὶ "9 Μερατεπῆμτα, Ῥο]]εηθ- 
οτάτη εἰ Οοτπιπίογατη ἰπ ἐχεγοῖτα 
ἴαο Βα δ σαὶ τε5 τονοοο, τοι άθ τη 
ας ἴῃ ἐχετγοῖτα 1ιδοβάἀφοσηοηϊογατῃ 
εἰ Τροϊοταχα, δας οπληΐπο 2Ο,ΟΟΟ : 
τγαηβίατη Βοασοϊοστοπι νετοὸ υἱ ἱπηρε- 
αἰτεῖ, δάϊτυβ (παρόδυς) πιι θεὲ ναὶ ϊο 
ἰοβδφας ρῥτοΐαπάα, ἀμξῖα ἃ ΟεῃοὨτοὶς 

αᾳας δὰ ΓιοοΒεου πη. 
ἐπιμαχώφαφον. ὍΔΙ δάϊτος ἔδοι ον 

εγαῖ, - πείεσι Ὀἰοάογυβ, 1 δοεάξοιηο- 
Ὠΐοβ τὲ πα δὲ Ἰοσατι εὐεφοδώταϊον. Αἀ- 
ἀϊε Ἰάεπη, ργονοοδίος ἃ Ἐραπ)βοηάα 
Ποῆεβ, αυδηφαδηη ττὶρὶο ἡυπηεγοῆο- 
τεβ. Ἔχίγα ργορυρηδουα ὑγοάϊγε ποῃ 
δυίος εξ, ἰαηάδτη νεγο ορρυξπαίος 
οοἴπῆς εἰ οπηηΐατη πιαχίπις [,ἀοράξο- 

ἰοβ. οἷος γι δ. Οοπίγα Χεο- 
ΠΟΡΏοα ἰπῇάϊδ5 ἀἰ!ς]}} εἰ ρεοσδίασῃ 
ΡΟΪεσλδγοῦϊ οἀριδῆς νἱάἀδευγ ἴῃ ρτατὶ- 
8π| ᾿οεἀθοτηοηϊοτατη, Ιοὰπὶ ρὰ- 
ξη8ὲ δοουταῖϊς ἀεβηὶς Ῥαυΐδη δ ἰχ. 
Ρ. 74ο. ὡς δὲ βοιωταρχεῖν ἀδεὶς (αὖϑες 
Ἰεβο) ἥρησο, καὶ φρατὸς Βοιωσῶν ἀφί- 
κετὸ αὖϑις ἐς Πελοπόννησον, ἐκράτησε 
μὲν περὶ Λέχαιον Λακε ἴους μάχη; 
σὺν δὲ σφίσιν ᾿Αχαίων Ἰπελληνέας καὶ 
᾿Αϑηναίων ὃς Χαξρίας ἦγεν ἐξ ̓ Αϑηνῶν. 

κατανύσαι. 01}. σὴν ὁδὸν, Ρετνα- 
Ὠἶγα. ι 

ἅμω κνίφᾳ. Νατιγαὶ εἀπάεση γεπὶ 
Ῥοϊγεθηὰβ ἴΐ. 2. 9. Ἐπειδὴ σὸ Ὄνειον 
κατεῖχε φυλακὴ Λακωνικὴ ἐνδειξάμενος 
ὡς μέλλοι νυκτὸς παρεῖναι τὸ φράτενμα, 
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τδρεύοντο" κοὴ μέντοι οὐκ ἐψεύσθησαν τῆς ὥρας, ἀλλ᾽ ἔπι- 

᾿πίπηεσι τος Λακεδωμκμονίοις καὶ τὸς Πελληνεῦσιν, ἡνίκω 

αἱ μὲν νυκτεριναὶ φυλωκαὴ ἤδη ἔληγον, ἐκ δὲ τῶν σιδά- 

᾿ δῶν ἀνίςιαντο, ὅπου ἔκειτο ἕκαςος. ἐνταῦϑω οἱ Θηδαῖοι 

: προσπεσόντες ἔπωμον τσαρεσκευασμένοι ἀπαρασκευάξες, 

17 καὶ συντετωγμένοι ἀσυντάκτους. Ὡς δὲ οἱ σωϑέντες ἐκ 
τῇ πράγματος ἀπέφυγον ἐπὶ τὸν ἐγγύτατω λόφον, ἐξὸν 
τῷ Λακεδαιμονίων πολεμώρχω, λαβόντι ὁπόσες μὲν ἐδξ- 

λετὸ τῶν συμμάχων ὁπλίτως, ὁπόσους δὲ πελταξὰς, 

κατέχειν τὸ χωρίον, (καὶ γὰρ τὼ ἐπιτήδειω ἐξὴν ἀσφαλῶς 

ἐκ Κεγχρεῶν κομίζεοϑια!) ἐκ ἐποίησε ταῦτα" ἀγλὼ μάλα 
ὠπορέντων τῶν Θηξαίων, ττῶς χρὴ ἐκ τῷ τορὸς Σικυῶνα 

βλέποντος καταζῆναι, ἢ στάλιν ἀπελϑᾶν, σπονδὰς τσοιη- 

σάμενος, ὡς τόϊς τλείςοις ἐδόκει, πρὸς Θηδωίων μᾶλλον, 

ἢ πρὸς ἑαυτῶν, ἕτως ἀπῆλϑε, καὶ τὸς μεθ᾽ αὑτοῦ ἀπή- 

γαγεν. 
18. Οἱ δὲ Θηξαῖοι ἀσφαλῶς καταβάντες, κοὴ συμμίξαν- 

τες τόςς ἑαυτῶν συμμάχοις, ᾿Αρκάσι τε, καὶ ᾿Αργέιοις, "ὲ 

λείοις, εὐθὺς μὲν τοροσέξαλον πρὸς Σικυῶνα καὶ Πελ-᾿ 
λήνην" φρατευσάμενοι δὲ εἰς ᾿Επίδωωυρον, ἐδήωσαν αὐτῶν 

καϊεικοίμισιν ὑπ᾽ αὐτῷ σῷ ̓ ᾽Ονείῳ, Ουδῆο- 
ἀε5 ἰρίτουγ Τιασοηίοὶ ἀγπηβίὶ το πὶ πῸ- 
ξϊετ. ἱπίοπηηδβ {ταηίορεγυης οἵ ΤῸ 
δΌτΟΥΆ ΤΣ ἀδτηυτη ἐχ (εἰ Πτυάΐης Τρ τὶ 
80 Ἐραγηϊποπάδ, ἰαέϊο ἴῃ ςο5 ἱπηρεῖα, 
{οἷς νἱδὲ πηι, ᾿Εσὰ δὲ ὑσέλαμψιν 
ἡ ἕως, ἀναφήσας τὸ φρασόπιδον ἰσίϑιετο 
τοῖς φύλαξιν, Οοηίγα ἃ Χοπορῃοηίς 
Το νείρεγατῃ ρτγοίοξιει ΤῊ δηΐ τηᾶης 
δάνεπηϊΐ εἰ οσαῆτα Πποβίυπι δάοτι, 
νἱ οὐδε ἀϊουπίυτ, Οαἰδυδοηὺπβ τοίρἰ οἱ 
Ρυζαθδς πατγατίοηστῃ ἰηΐγα δ. 41. ροῆ- 
ἕδη, Μαὶςε! Ψψοσοπ οηΐπὶ κχνεέφαῖοι 
ἐς ἀϊυουϊο Νοῖῆεν ἀς 1ιαοοράἀφοπηοη, 
Ἐξερυθι!, χἰΐ, 3, υὐαγρανι οτἰα πὶ, δατη- 
ας ποιίοπαετλ οἱ ΠΟ ΔρΡΡΥΟ αν Υ ΠῚ, 
τενίων εὐ πάσπι τα πατγαῖ Ετοηικὶ- 

πὰν ἰΐ, ξ' 16. 
4, τό, ᾿σισίαυσι, Δ. 1. Ὁ, ἰμ- 

σ᾽ αἱ 

ἔκοισο. [τὰ δπηοηά, Ἰιδοποῖαν, νὰ]- 
ξϑῖατη ἰδδισο. Ψὶάς ἔαρτὰ δὰ ἰϊ, 4. 6. 

Θηδαῖοι. υος Ἐραπιηοπά. Οοη- 
ὕὰ Λιδβεηπίςη πὶ ἐχογοίταὶ ρυβθογαῖ 
ΟΠ δὈτία5, δυέξϊοτο Ὠϊοάοτο χν. 68. 

8. τὴ. σῷ Λακιδαιμονίων. ἘΤερδητα 
Τεγτηοηἱβ ροβυΐατο νἱάσιιν σῷ τῶν Λα- 
κιδαιμονίων. 

Κιγχριῶν. 1,.Α, Ομ, Κιγχρειῶν, 
βλίποντος. Βτοάδουβ αὐἀάϊξ λόφου. 

ἘΠῸ τὸ βλέπον Ὠδυΐγαπι, εἰ Πρηϊβοα- 
τὸ ἢ, 1, Ῥατίοτη ο0}} 18, δὲ Βἰογοηεπὶ 
ἐρεξϊαι, τηοπαΐε Μονυβ. 

τυοιησάμενος. Μαὶς 1. Α. Ο,, τῦοιν- 
σαμίνους. Ἐδεάσπι ροΐεα μετ᾽ αὐτοῦ 
Βαθοηῖ, 

8. 18, ᾿Εσίδαυρον, Ττοζεῆεπι οἴ 
Ἐρίἀδαγαπι ἀρργο 8 Ἐραταϊποηα5 
τοκίσπετη οπλησπὶ ναΐανὶτ, τὸς ἰἃ- 
τη ΠΌ]}1ὰ σαρίδ, ποτὶ Β᾽ογο πο ΠΊ, 
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πᾶσαν τὴν χώραν. ᾿ἀναχωρᾶντες δὲ ἐκέϑεν μάλα αάνγ-- 
τῶν. ὑπεροη!ικῶς τῶν ἐναντίων, ὡς ἐγένοντο ἐγγὺς τοῦ τῶν 

Κορινθίων ἄφεος, δρόμῳ ἐφέροντο πρὸς τὰς πύλας, τὰς 
ἐπὶ Φλιῶντω ἰόντι ὁρώσας, ὡς, εἰ ἀνεωγμέναι τύχριεν, εἰσ-- 

πεσόμενοι. Ἐκζοηϑήσαντες δέ τινες ψιλοὶ ἐκ τῆς σό- το 

λεως, ἀπαντῶσι Τ Θηδαΐων τοῖς ἐπιλέκτοις, ὁδὲ τέῆαρα 

λέϑρωα ἀπέχεσι τοῦ τείχες᾽ καὶ ἀναδάντες ἐπὶ τὼ 

μνήματα καὶ τὰ ὑπερέχοντα χωρία, βάλλοντες καὶ ἀκον-- 

τίζωντες ἀποκτείνουσι τῶν ττρώτων καὶ μάλα συχνὲς, καὶ 
τρεψάμενοι ἐδίωκον ὡς τρία ἢ τέταρα ςάδιω. τὥτε δὲ 

γένομένε, οἱ ἹΚορίνϑιοι, τὸς νεκρὸς τορὸς τὸ τεῖχος ἑλκύ- 
σαντες, κρὴ ὑποσπόνδας ἀποδόντες, τρόπον ἔξησαν. Καὶ 

ταύτη μὲν δὴ ἀνεψύχϑησαν οἱ τῶν Λακεδαιμονίων σύμ.- 

μαχόι. 

“Ἁμὰ τε δ πεπραγμένων τὅτων, καϊωπλεέῖϊ Λακεδαι: 20 

μονίοις ἡ παρὰ Διονυσίς βοήϑειω, τριήρεις πλέον ἢ εἴκοσιν. 

ῬῃΠυπίςτα εἰ αυδίάατῃ αἰ 185. ατθεβ 
ἢΌΪ αἀϊυηχῖς. [τὰ Ἡϊοάοταβ. ἔχρε- 
ἀϊιοηίβ ἴῃ Βἰσγοπίοβ οὐίτεγ πλείη 
Ῥαυΐδηϊδβ νἱ. Ρ..457. δὶ ϑιογηῖιβ, ε- 
αυΐταπι ΕἸφογαπὶ ἀὰχ, σοττατηΐης ἤη- 
ξυϊατὶ ργονοοδίατῃ ϑἰογοπίογαπι ἀὰ- 
οεπὶ οσοἀϊ δ εγεαγ, Ῥογίστη εοάθπι 
τοιρογα ἀοϊο οσορόγυηὶ Τεῦδηΐ, Πτ- 
ταηῖς ἘτοητηΟ ἰΐ. 2. το. [ἢὰ εὐΐπι 
Ἰοοῖ 1118 πατγδιῖο ἕο ρειπτίηεγε νἱ- 
ἀείατ. Ὀϊδιηδιῖας Ῥαυΐληΐαβ ἰχ. ῥ. 
740. πόλισμα ὃν ἑλὼν Σικυωνίων Φοιξί- 
αν, ἔνϑα ἦσαν τὸ τσολὺ οἱ Βοιώςιοι φυγά- 
δὲς φιγμὴν (ἐπὶ τιμῇ ἐγαεπάδητ) ἀφίησι 
σοὺς ἐγκαταληφθέντας, ἄλλην σφίσιν 
ἣν ἔτυχε πατρίδα ἐπονομάξων ἱκάφῳ. 

ὁρώσας. Ψειθαπι δ ̓ αυοά, 4πο ἢτας 
Ῥοτίϑε ἰπάϊοατθίωτ, σά ἀεκίναηι, νεὶ σά 
δι βνανη, νοὶ φα ογἱοηπέεηι διαὶ αἰϊαὰ ἐχ- 
οἰάιῆξ, ριϊαθας Μοτι ; [εἀ ἤίατα ἰη- 
ἀϊςαι. τηδηϊδῆο, φυοὰ ἀϊοαι Ροτίδβ δά 
Ῥῃϊαπίοεπη ἀποεηΐεβ. ὈἸΗΙ ου]ταίετα 
ΨψΕΙΟ ἔδοϊς νεγθαπι ἐόνσ,, ᾳαοά, ἢ ὁρώ- 
σας τείετιυσ δὰ ἐσὶ Φλ. ἤθη Πᾶρεῖ, 
αὺο γτεΐδγαίζατγ. 

[τὰς σύλας τὰς; ἐπὶ Φλιῶνφσα ἰόντι 
δρώσας. Ἰτχροτίαπυτα αὐϊάεπι ε ἰόν- 
τῷ, ξἴ ΕΣ ῬΙΡΕΡΤΟΙΙ ποτηϊηΐβ {ἰτιοτίς 

τη] 6 τεροεἶς. πϑίςὶ ροίαϊε, ϑοίδεπηης 
ἰδ ἀε Ἰοςΐ5 ὃ ὁρᾷν, ει φέρειν, εἴ σέϊνειν 
ἰσὶ χώραν, ἐπὶ πόλιν, ΝοΟη τερανπεπὶ 
ἴᾶτηθη, ἢ αυἱβ ἀαιίγατα δὈζο! αἴαπὶ 
δοσερετῖς ἀδυπάδητεῖ αἀάϊτατῃ, Λα φωΐς 
εαί {. Ἱεηάαί, ϑιταῖ! Γὐνιϊ Πα Δ, ποα 
τηϊη8 ἀσγαπῃ, '. 8. Ζοσιη, φιὶ παρ 
ριες ἀεξεενάφηεϊδμς ἱπίεν μος ἑμοος εΠ. 
Ε. Α. ΔΝ οΙΒις.] 

ἐσπεσόμενοι. ΟοΥ πιῆ ϊοβ ῥγο ο νἱ- 
ἔϊοβ Βα οιῖϊ ἱπίτα τησσηΐα οοτηραϊε- 
ταητ, Εογυπὶ αἰΐαᾳαοι τεπηθγαγὶΐ, ΡῈΓ 
Ροτγίδϑ υηᾶ ἰγγατηρετγ δυῆ, ἃ ΟΒμαὈτία 
Εχρε!]υητατ, φαὶ ἀεὶπάς ἐχίτα υτθεπὶ 
Ῥτγο ῖο σου ο Βοξοιῖίος νἱποῖς, [τ 
Ὠϊοάογαϑβ. 

δ. 19. τρόπαιον. ΡΙατάτο Πὰς ΑΡο- 
ΡΒιΠερτη. Ρ. 732. τοῦ δὲ Χαδρίᾳ περὶ 
Κόρινϑον ἐλέγως φινὰς τῶν Θηξαίων ὑπὸ 
τὰ τό χη φιλομαχἔντας καφαξαλόντος 
καὶ φήσαντος πρόπαιον, ὁ ̓ Επαμινώνδας 
καταγελῶν ἔφη, ἐνταῦϑα δεῖ οὐ σεόπαι- 
ὅν» ἀλλὰ Ἑκατήσιον ἱσᾶναι" δὴν γὰρ 
᾿Ἑκάτην ἐπιεικῶς ἐν ταῖς πρὸ τῶν πυλῶν 
͵ 

ἴδ; Χο. γάμο. Οεἰτας εἰ [Ὀετο5 
2οοο. {τ ἶο5 ἔα δ, ἀαῖο ἱπ αυΐη- 
αὰς πιςηΐες ΙρΡεηάϊο, δοίᾳις εεἴκις 
ςς 



486 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΒ ΗΕΙΕΝΊΟ. 

κα Ἀ ΕΣ ΑΡ ὰ, -"- ε 

ἤγον δὲ Κελτές τε καὶ Ἴδηρας, τ᾽ ἱππέις ὡς πεντήκοντω. 
» ἡ ε ς » ε , 5.» ͵7 

τῇ δὲ ὑφεραίω οἱ Θηβαῖοί τε καὶ οἱ ἄλλοι αὑτῶν σύμμα- 

χοι, διαταξώμενοι, κρὴ ἐμπλήσαντες ὦ τὸ τσεδίον μέχρι τῆς 

ϑωλάτηης, καὶ μέχρι τῶν ἐχομένων τῆς πόλεως γηλόφων, 
ἔφϑειρον, εἴ τι χρήσιμον ἥν ἐν τῷ πεδίῳ. καὶ οἱ μὲν τῶν 

᾿Αϑηναίων καὶ οἱ τῶν Κορινϑίων ἱ ἱππᾶς οὐ μάλω ἐπλη- 

σίαζον τῷ ςρατεύματι, ὁρῶντες ἰογυ ρὰ καὶ πογλὼ τὰ ἀντί- 

21: πώλα᾽ οἱ δὲ τταρὼ τοῦ Διονυσίς ἱππεῖς, ὅσοι περ ἤσαν, 
οὗτοι διεσκεδασμένοι ἄλλος ἄλλη ταραϑϑέοντες, ἠκόντι- 

“ἷ ͵] γ Ρν" δ, τ’ Γ ᾿Ν “νὖἶἙκ 3 ͵ 

ὧν τε προσελαύνοντες, "ἃ ἐπεὶ ὥρμων πρὸς αὐτὸς, ἀνεχώ- 

ρθουν, καὶ τσάλιν ἀνωςρέφοντες ἠκόντιζον. καὶ ταῦτα ἅμα 

ποιῶντες κατέξωινον ἀπὸ τῶν ἵππων, καὶ ἀνεπαύοντο. εἰ 
᾽ ! ᾽ “" 9 »" 

δὲ καταξεξηκόσιν ἐπελαίύνοιεν τινὲς, εὐπετῶς ἀνωπηδῶν-- 
3 ͵΄ ᾿» ᾽ Υ͂ ͵΄ ἀνυδος ν. 8. ἃ 

τες ἀνεχώρουν. εἰ δι αὖ τινες διώξειαν αὐτοὺς πολὺ ἀπὸ 

τοῦ φρατεύματος, τἕτως, ὁπότε ἀποχωρόϊεν, ἐπικείμενοι 
Σ ΠῚ ͵ ᾿ς ᾽ ͵ Ν “« ) ον 7 

καὶ ἀκοντίζοντες δεινὰ εἰργάζοντο, κοὶ πᾶν τὸ ςράτευμα 

ἠνάγκαζον ἑαυτῶν ἕνεκα καὶ τροϊέναι, καὶ ἀνωχωρέϊν. 

22 Μετὼ ταῦτω μέντοι Θηξαῖοι, μέναντες ὃ πολλὼς ἡμέρως, 
ἀπῆλϑον οἴκαδε, γα οἱ ἄλλοι δὲ ἕκαξφος οἰκωδὲε. ἐκ δὲ 

΄ » ͵ ε δῳ 7 ᾿ ΨΨ Ν ͵ 
τότε ἐμδάλλεσιν οἱ πωρὼ Διονυσίου εἰς ΣΣεκυώνω, κα μά- 

“ ἧς »"ν , » 

χη μὲν νικῶσι τοὺς Σικυωνίους τῷ πεδίῳ, κφὶ ἀπέκτειναν 

περὶ ἑδδομήκοντά'" Τέρως δὲ τεῖχος κατὼ κράτος αἱροῦσι. 
ΘΙ Ν Ν ᾽ ’ὔ 7 “Ἢ 7 

αὶ ἡ μὲν παρὰ Διονυσίᾳ πρώτη βοήϑειω τοιαῦτα πράξασα 
᾿ ΄ ᾿ ’ὔ “" λ Ν , ε 

ἀπέπλευσεν εἰς Συρακέσας. Θηδαῖοι δὲ, κδὶ τσάντες οἱ 
ἀποςάντες ἀπὸ “Λακεδαιμονίων, μέχρι. μὲν τότε τὲ χρόνε 

ὁμοθυμαδὸν καὶ ἔπρωτ]ο ν, Κφὴ 

ἐχευηίο τονεγίοβ ἐγιάὶς ϊοάοτιβ χν. 
70. πΌ}Π Πα φανΐτυτι ἑαδὶα τηςητίοης, 

8. χι, ἐσιλαύνομν, ΔΛ... Βγ, Οκα], 
ἱλαύνοιιν, 

ᾷ, λ, Τίραι, ϑΒιορῃαπυβ. τοσερὶς 
Δέρας, φυΐα ἃ ϑίορθαηο ΒγΖ, Ἰοουπὶ 
1αοοηΐοι Δίῥῥα οογηπισπιογαία πη Γα- 
Ρεγογῶῖ, Ψόγωπι ἐς Β5ίογοης οἱ ΠῚ 
τορίοης νἱοίηα (εγτηοης οὔ«, τοδϊα 

κφὴ ἐφρωτεύοντο, ἡγθμένων τῶν 

δάτηοηοῖς Μογαϑς ἢςο ἀάδο δὰ γὸπὶ 
εὐτίησγο. ἰοοῦπὶ ἱαπη, Βγοάδοι95 
οὐδηΐθο ὁ οὐπάνονι ἐκίτατ αἰςη τη, 

Τερηνίας ταδὶαΐς ἰπίογετο, Οὐτ 8ιῖο- 
Ῥθδηο [ποὶς 1ςοποὶ, εἰ ΥΝ οἷ, 

πρώτη βοήϑιια, Ἰ)ς αἸΐεταὰ ἰηΐγα ἔςξε, 
τ Βοίμουνν τηδῆρο Τφομοὶ, πᾶῦει 

μετ ́ 
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Θηδαίων. Ἐγγινόμενος δέ τις Λυκομήδης Μαντινεὺς, 23 
΄ ᾽ Ν » Ν ͵7 7 ͵͵ ἥς 460 

γένος τε ὠδενὸς ἐνδεὴς, χρήμασί τὲ τοροήκῶν, ΚΑΙ ὥλλως 
7 “ ΦᾺΣ ͵ Ν Ε κάδι 

φιλότιμος, οὗτος ἐνέπλησε Φῷρονήματος τὰς ᾿Αρκάδας, 

λέγων, ὡς μόνοις μὲν ἀὐτόϊςς Πελοπόννησος ταατρὶς εἴη, 
ΕΣ ᾽ "5 “Ὁ ΕἸ » ΄“ ᾿) -»" 

(μόνοι γὰρ αὐτόχϑονες ἐν αὐτὴ οἰκόϊεν) πλέϊφον δὲ φῦλον 
ιν ὙΜΙ μι Ὅτ Ν Ἢ ᾿2 Σ ΄ ᾽ ΄ 

των Ἑλληνικῶν τὸ Αρκαδικὸν εἴη, κρῷ σωμώτῶ εγκρατε- 
3 ᾿ς ἤηι 7 ᾿ ι  ρΣὶ ᾽ ͵7 

σατώ ἔχοι. καὶ ἀλκιμωτάτες δὲ αὐτὸς ἀπεδείκνυε, τεκ-- 
μήριω τυαρεχόμενος, ὡς, ἐπικέρων ὁπότε δεηϑ ἐϊέν τινες, 
» δ“ ἃ ἷἣν Φ ν ὁ ͵7 λ Ψ 7 ϑδένως ἡροῦντο ἀντ᾽ ᾿Αρκάδων. ἔτι δὲ ὅτε Λακεδαιμονίους 
ἄνευ σφῶν πώποτε ἐμξωλεν ἐς τὰς ᾿Αϑήνας, ὅτε γὺν 

Θηξαΐες ἐλϑεῖν ἄνευ ᾿Αρκάδων ἐς Λακεδαίμονα. ἂν οὖν 24 
σωφρονῆτε, τοῦ ἀκολεϑεῖν, ὅποι ἄν τις παρακαλοῖ, φεί- 

σεόϑε. ὡς πρότερόν τε, Λακεδαιμονίοις ἀκολεϑέντες, ἐκεί-- 

νες ηὐζήσατε' νῦν δὲ, ἂν Θηδαίοις εἰκῇ ἀκολέϑητε, καὶ 
.} Ἣν ΄ 3 »“ « “ ,) 7 ΄ ΕΣ 

μὴ κατὼ μέρος ἀξιῶτε ἡγέϊαϑαι, ἴσως τάχα τότες ἄλλες 

Λακεδιαεμονίες εὑρήσετε. Οἱ μὲν δὴ ̓ Αρκάδες, ταῦτ᾽ ἀκέ- 
οντες, ἀνεφυσώντό τε, κοὶ ὑπερεφίλουν τὸν Λυκομήδην, κρὴ 

μόνον ἄνδρα ἡγᾶντο" ὥςε ἄρχοντας ἔτατἼον, ἕστινας κὠκεϊ- 

νος κελεύοι. καὶ ἐκ τῶν συμβαινόντων δὲ ἔργων ἐμεγα- 
λύνοντο οἱ ᾿Αρκάδες. ἐμβαλόντων μὲν γὰρ εἰς ᾿Επίδαυρον25 
τῶν ᾿Αργείων, καὶ ὠποκλειοϑέντων τῆς ἐξόδου ὑπό τε τῶν 

μετὼ Χαθδρίου ξένων καὶ ᾿Αϑηναίων καὶ Κορινθίων, βοη- 

ϑήσαντες μάλα πολιορκεμένες ἐξελύσαντο τὸς ᾿Αργέίες, 
οὐ μόνον τὸς ἀνδράσιν, ἀλλὰ "αὶ τὸς χωρίοις τπολεμίοις ὃ 

χρώμενοι. Στρατευσάμενοι δὲ καὶ εἰς ᾿Ασίνην τῆς Λακω- 

8, 23. γένος. 8:, 1. ΥΥ. γένει. Ὁῖο- 
ἀοτ. χν. 67. Τοοτηδάοτη ἀσοεπὶ σῶν 
ἰσιλέκτων Ατοδάμσπ), πυπηεῖο σοοο. 
ποπηϊηαὶ. Ὠδ 6ο νἱάε πρτὰ δά νἱ, 5. 

Ν αὐσόχϑονες. Απιϊχαϊταΐετι ΡΟΡῸΪΙ 
᾿Ατοδάϊοὶϊ Ἔχρ!ϊουῖς Ηεγπε πὶ Οραίου!. 
᾿Ασδάετηΐοοτ. νοὶ]. ἰἱ. Ρ. 332. ἴα 4. 

ὃ. 24. τυρότερόν σε. Μῶοτας εἰηρη- 
ἄἀαῦθδὶ γε. 

[Πιρότερόν γε ἴεξ. οὐπὶ Μοτο. ϑὶς 
ἃ, 30. πρόσϑεν γε. Ε΄ ΑΙ. οίδως.) 

8. 25. σὸς ᾿Αργείους. “Αττσ]ατὰ ο- 
τηϊτίαης Α. ,. δῆ. Οξεϊεγαση ἐχρε- 
ἀϊτίοπεπι {Πᾶτὰ Ατρίνογωστα ἱπεε]]]ρῖς, 
ᾳυδτῃ ἴαρτα δ. 18. διιίξεγαῖ. 

᾿Ασίνην. Ταοοηϊοατη Παθεὶ ετίαπὶ 
ϑίερμαπυβ ΒγΖ. Οἵ. γΥαθε δὰ Τῆυ- 
ογάϊά. ἱν. 12. Μοτυ5. θὲς Αἢπα πὶ- 
ὯΠ Ῥίιοάοταβ, ὩὉΪ ἀς Γγοοσηφάς ἃζὶς 
ςς 2 
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γικῇς, ἐίκησάν τε τὴν τῶν Λακεδοεμονίων Φρερὰν, ὴ τὸν 
᾿ΤῪεράνορα, τὸν πολέμαρχον Σπαρτιάτην γεγενημένον, ἀπέ- 
κτείναν, κϑὶ τὸ προώςειον τῶν ᾿Ασινωΐων ἐπόρθησαν. ὅπε 
δὲ βουληϑᾶεν ἐξελθεῖν, οὐ νὺξ, δὺ χειμὼν, οὐ μῆκος ὁδῷ, 

οὖκ ὅρη δύσξατω ἀπεκώλυεν αὐτές" ὥξε ἔν γε τῷ χρόνῳ 

,δἐκείνῳ πολὺ ᾧοντο κρώτιςοι εἶνωι. Οἱ μὲν δὴ Θηξαζοι διὰ 

ταῦτω ὑποφιϑόνως, καὶ ἐκέτι φιλικῶς εἶχον πρὸς τοὺς 

᾿Αρκάδας. οἱ γεμὴν ᾿Ηλεῖοι, ἐπεὶ ἀπαιτᾶντες τὼς πόλεις 

τὰς ᾿Αρκάδας, ἃς ὑπὸ Λακεδαιμονίων ἀφηρέϑησαν, ἔγνω- 
σῶν, αὐτοὺς τὸς μὲν ἑαυτῶν λύγδυφ ἐν ϑδενὶ λήγῃ στοιδ-- 

μένους, τὸς δὲ Πρφηλίψὴν καὶ τὰς ἄλλους τὸς ἀπὸ σζῴῶν 

ἀποςξάντας, περὶ παντὸς ποιϑμένες, ὅτι ᾿Αρλάδες ᾧ ἔραδαν 
ναι; ἐκ τέτων αὖ καὶ οἱ Ἤλεϊοι δυσμενῶς εἶχον πρὸς 
αὐτές. 

47 Οὕτω δὲ ἑκάφων ἐφ᾽ ἑαυτῶ; μέγα φφρονόντων τῶν 
συμμάχων, ἔρχεται Φιλίσκος ᾿Αδυδηνὸς ταρὼ ̓ Αρίοδαρ- 

ζάνες, χρήματα ἔχων πολλά. καὶ πρώτα μὲν εἰς Δελφὸς 
συνήγαγε ταερὶ εἰρήνης Θηδαίες καὶ τοὺς συμμάχους, κρὴ 

χν, 67. Οοηίτα ἰ8. ὀχρεάϊτοπεπὶ ἐῸ 
ἄσος ἴῃ Ρεϊ!εηεπὶ Γιδοοηΐοδηι τπηεῖπο- 
γαῖ (υἱοερίαπι, αὐἱ Ατοδάςβ, ΡῈ] ]ε πε 

ἴῃ Ῥειίθίῃο Τοοϊογα πὶ Ρογ τ ΠΟΥΌΤΩ. 
ὀχοτοίτατῃ αἰ αἷς, σοῖς ἐν περίνϑῳ ξένοις 
ἐμισϑοδόσοι, εἴ ἰδηάο πη ἃ Ὑμοπακοτα 

νἱ σαρία, 1,Δοφἀξεπηοηῖοο ριθῆάϊο οο- 
οἷο, οἰν᾽ υίαυς ἴῃ ἐεγνιταΐοτα δῦτο- 
ῥτῖβ δὸ νεηάϊεϊβ, τοξίοποπι οἵηπεῖα 
ναῆδης, δησ ἐχρεάϊιϊοπειη Ὠϊο- 
ἀἄογὰβ ουτῃ τε 418, π᾿ πος ᾿σαρίτε 
πυουίαις, {τα εἰ8, γοίοττ δὰ ἀπηὰ 
αᾳυδγίατη ΟΡ. ΤΟ}. 

βυληϑεῖιν, Ἅ. 1. σῇ, βεληϑοῖεν, 
δ, χό. λόγους ἐν ἀδενὶ λόγῳ, ΜΙΠὶ 

ποὴ ρίδοοι Πδθο οὐ υἴάεπι νετὶ τερειὶ- 
τίο, 

5. 27. ᾿Δριοξαρζάνους. ϊοάοτυβ χν. 
70, Αὐδχοῦχοπ ποπηΐηαϊ τοβοτη. 
ΝΟ στὰ νοτο τυης τέβοτη Αὐἱοθαγζᾶ- 
ῃετ [υἷς, βάτηοηοὶ Μοόγα5, αυἱ πο- 
τσὴ Δπαχοεχὶβ (αἰ τυτατα, νοϊοἷς, 
ῬΒΠ Π Π σαα. ὑπὰ οὐτὰ Ληοθαᾶγζαης ἕαϊς 
οἰνίταις ἀοπδίας αὖ Αιμεηϊεηῆθυ5, εἴ 
μίγιφος τῶν ὑπάρχων ΑΥἸΟὈΔΥΖδη 8, 
αυἱ. Ἠεεροπίυπι τούυτὰ ἱπ ἐὺς 
ζύρεοῦς υτσθ οσουραᾶνίε οἰ ναδβανίς, 

εἰ Εχεσοῖο, Ατηρ οθηΐβ, ἔαϊτ᾽ οσοῖ- 
(8, υτἱ πᾶτγαῖ οι ἤθηδ8 σΟη 
Απδβοοτγατοπὶ Ρ. 666, ᾿εὰ, Ἐεἰϊκε, Α- 
Ὀγάφηοβ ῬῃΪ οατα οἰ Δραναπιὶ ρμσα- 
ϑηναιοφάφους, οἰἢ οἰνὶταϊα σὰ πὶ Ατῖο- 
θᾶτζϑης ἀοηδῖοβ, νοοᾶϊς ἰδὶά, ἢ. 687, 
ΕΠ Εἷς ἢΠἸὸ Αὐοθαγζᾶηθβ, αυςπὶ Τὶ: 
τοίου, ΓαΠάϊο τ 8 ἃὉ Ατῃξηὶ- 
δηἤθυβ, οὐπὶ νἱάστος οὰπὶ ἀοἴοὶν ς 
Ρίδης ἃ τοῖς Ῥεγίαγαση, ἀοείταϊτ, δὰ- 
ἔϊοτο Ὠοπιοῆῆςης ἀφ Ἀποάϊΐον. ᾿ἰθοτι, 
Ρ. 193. [πᾶς οἀϊωπὶ ἱρῆμ8 εἰ οἷα ἀὰ- 
συπὶ ἰῃ Αἰμδηϊφηίεβ, Αἴας εχ Πἰὶς 
ΩΝ Ἰεξζοτ, να βαῖατα μὰ} 8 Ἰοοὶ 
ἐδιϊοηοη) ποὴ οὐδ τεηια πάδλπι. 
Δελφὺς συνήγαγε. 18 Ὧος οοῆνο- 

οαηάϊ οαπὶ δαξιοτίταις Ταδάεπάδε ἰὰ- 
οὐάροαυθ ρϑοὶβ Πασυΐ! τὸχ Ρερῆδο μετ 
Γαάυ9 ΠΠὰἀ ΠΟΌΪ]ς, ἀδ αὰὸ θῇ 
ι, αϑ, [τὰ Μοι8. Μ τίατα 
Α, Βε. ἀδελφὺς Τα δα!ς Βιοάδου. 
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τοὺς Λακεδαιμονίους. ἐκεῖ δὲ ἐλθόντες, τῷ μὲν Θεῷ δὲν 
ἐκοινώσαντο, ὅπως ἂν ἡ εἰρήνη γένοιτο, αὐτοὶ δὲ ἐξελεύ- 

οντο. Ἐπεὶ δὲ οὐ συνεχώρεν οἱ Θηδαῖοι, Μεσσήνην ὑπὸ 

Λακεϑικεμονίοις εἶναι, ξενικὸν ττολὺ συνέλεγεν ὁ Φιλίσκος, 
“ 2 Ν 7 : 
ὅπως πιολεμοίη μετὼ Λακεδαιμονίων. 

Τέτων δὲ τορα Πομένων, ἀφικνᾶται γα ἡ τταρὼ Διονυσίε 28 
δευτέρα βοήϑεια. λεγόντων δὲ ᾿Αϑηναίων, ὡς χρεὼν μὲν : 
» ἐΣις 3 3 . εἴη, αὐτοὺς εἰς Θεπαλίαν͵ τἀναντία Θηξαίοις----Λακεδαι- 
μονίων δὲ, ὡς εἰς τὴν Λακωνικὴν, ταῦτα ἐν τὸςς συμμά- 

ΡΟΝ , δ Ν “Α « Ν 7 χοις ἐνίκησεν. "Ἐπεὶ δὲ ταεριέπλευσαν οἱ τταρὰ Διονυσίου 
εἰς Λακεδαΐμονα, λαϊδὼν αὐτοὺς ὁ ᾿Αρχίϑωμος μετὰ τῶν 
πολιτικῶν ἐςρατεύετο. κα Καρύας μὲν ἐξαιρέϊ κατὰ κρώ- 
τος, καὶ ὅσες ζῶντας ἔλαξεν, ἀπέσφαξεν" ἐκέϊϑεν δὲ εὐ- 
ϑὺς φρατευσάμενος ἐς Παῤῥασίας τῆς ᾿Αρκαδίας μετ᾿ 

ϑιῷ οὐδέν, Αἄνετῖε Χεπορῃοπτὶβ 
Ρἰεἰατετ ! 

Μεσσήνην. Μεβέπεπι τερίοπεπι εἰ 
πονᾶτη δὺ Εὶ ποηάδ οοηάϊιαπι υΓ- 
Ὀςπὶ ᾿πι6}}} 1, ρᾶῖει. Ἡδης ροῖ ρτὶ- 
τηδπὶ ἰπ ΓΔΟΟΠΙΟΔΓΩ Ἰρν ψθα τανινεας Ε- 
Ρδτηϊποηδ5 ργεο ἀϊο Πγπναίδτη, νεὶ- 
υτὶ Πἰθετατη, σου} Πτῖ8 απάΐαας Μεῖ- ἢ 
{εὴἸϊ5 οἷν! 5, τοί το, πδτγαπτθι5 
ιοάοτο χν. 66. Ῥαυΐίαπὶία ἱν. χὅ. εἰ 
Ῥοϊγίο ἵν. 32. ϑοοὶϊ Ταοοάξουηοη  β 
Τυδηπῆξ ἀϊοαπίυτ, αἵ, οταῆα Μεῆξδπε, 
Ῥδοθπι δοοὶρεγεηῖ, δρυὰ Πογαΐοση ἴῃ 
Ατομίάδτηο, υδὶ ἀξ τεβαυγαῖα Μεῆςε- 
π6 Ρᾶξ. 236. [ἃ κνολαμι φαύτην διὰ 
τ᾿ ν ἐσὼν κατοικίζουσιν, ἀμφότερα 
μνᾶ τὸς ὅρκως καὶ σὰς συνϑήκας πράς- 
τονσες. Καὶ ἐὶ μὲν τὼς ὡς ἀληϑῶς Μεσ- 
γηνίους καφῆγον, ἠδίκων μὲν ἂν-ττενῦν δὲ 
ποὺς εἵλωτας ὁμόρους ἡμῖν παρακατοικί- 
ζωσιν. 

ξενικὸν πολύ, Ἐεοϊίααϊε τα τ65 {6]6- 
δλοβ τηδγοεπατίοβ Ὀΐβ τα ῖ]]ε, πὶρεπάϊο 
δηΐε (οἸαϊο. [τὰ Τϊοάοτι5 χν. 70. 

τς δ. χϑ. αὐσώς, Αὐχὶ]ϊα ἃ Ὀϊοηγῆο 
Τα τα. Μοτι. 

Θηξαίοις, Εχοϊά 1 {πὸ πέμπειν δὰϊ ἢ- 
ταῖϊε νεγθυγη Τβοηο]. πιοηυὶς. ΤὭε- 
Ῥαποτάγη ϑυΐθπῦ ορεβ ροιτηυτη ἴῃ 
ΤΒοδαΙα ογτενεγαηὶ, ροῆαυδπι Ὑπεῖ- 
{4}1 σοηῖγα Αἰεχαπάγαγ Ρῃ γα πη 8Ὸ- 

αὶ! ο ἐο8 νοσανεγαηζ, Ὠϊοάοτ, χν. 67. 
εἴ γ1. ΡΙυίϊάτοῆ. Ῥεϊορὶά. ο. 26. ἴεᾳᾳ. 
Μογὰβ, ϑεὰ ρῥγεδίεγεα ἴβοποὶ. ἀεῖει 
μὲν αητο εἴη. ΒΘιῖερΡΉ. Ἰεξεῦαὶ ἄγοι. ΕἾ. 
Ῥοπτα ἰέναι ἀὺυῖ φρατεύεσθαι ἰη!εγεῦαῖ, 

Λακωνικήν, Ἀἀὰ εἰϊοίεπος Ατοᾶ- 
ἄε5, φαΐ ἰγγαριοπεσγη ἔεοειδηῖ. Ψιάς 
δὶ, 14. Μογυβ. 
Λακεδαίμονα, Ῥτο 1δοοηΐςα ἀϊεϊ, 

τοέϊε δἀπιοηαῖς Μοόγὰβ. Ατοπίἀδπιυς 
εἴ τὲχ ϑραιίδηυβ. 

τοολισικῶν, ΜΙΌυ5 πη άϊ ρεηΐβ. 
Καρύας. Α. 1. Βτ, Οδ. Καρνᾶνας. 

Θυοΐά ποτηξη οἰν ται ααξ ΡοροΪ; ἀὰ- 
δία εἧ δἴαθε αἰϊαπάς ἱρποίυτῃ. 
Οοπίῖγα αυοὰ ἵ,. διερῆδη, εἰ εὶς 
εὐἀϊάετυηι Καρύαι εῇ ορρίἀππι ἴῃ δηϊ- 
Ὀυβ8 Γδοοηΐοθθ, ἰπ 48 [68 ΡΈΓΙ ΩΓ, 
Τετιῖο οἰ ν᾽ τα5 114 Οαγγαῖὶβ πυροῦ δά 
ὙΠεῦδπος ἀείεσετγαῖ, (νἱ. 5. 25. 27.) 
υὐ ποῖ τηΐγατη ἢξ, ἢ ϑρατίδποβ πυῃς 
8 Ὁ ἴποο] 5 6}15 ροσηᾶς ΓαμΠῆε ἰερὶ- 
τὴυ8. Βιοάξοιιβ ᾿Αχαρνᾶνας νοϊαἷξ ἴε- 
δὶ ; [εὰ ᾿Αραγπᾶποβ ποη {ὰπὶ ἴῃ Ρεϊο- 
Ροπηδίο. πὶ εἰἰαπὶ Ατοδάϊε ορρὶ- 
ἄστη, Οάγγοο, ἢ 4]8 πος ἱπιεὶ} βὶ τηᾶ- 
1πι. Μογυ3.---ϑεά Ατοδάϊαγα ἀείποερς 
ποιηΐπαὶ Χοπορῆοι, υὐ αγγαβ Αἰ δὶ 
ἢιδ5 εηὲ βρηϊβοδτει. 

Παῤῥασίας. τοὶ ποπηεη, ῥ᾽ αγαὶὶ 
ὩΌΓΊΕΙΟ Ἐχργοβοτη, ποπάσπι τερετί. 
οςο8 
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αὐτῶν, ἐδύου τὴν χώραν. ἐπεὶ δι ἐξοήθησαν οἱ ᾿Αρκάδες 

χρὴ οἱ ᾿Αργέϊοι, ἐπανωχωρήσας ἐςρατοπεδεύσατο ἐν τοῖς 

ἐπὶ Μιδέας γηλόφοις. ἐνταῦθα δὲ ὄντος αὐτοῦ, Κισσί- 
δας, ὃ ἄρχων τῆς παρὼ Διονυσίου βοηϑείας, ἔλεγεν, ὅτι 

ἐξήκοι αὐτῷ ὁ χρόνος, ὃς ἦν εἰρημένος τταρωμένειν. κα ἅμα 
“9 ᾧ ΩΝ, ἈΠῸ ΟΣ ἐὰν ον ἐν ᾽ Ὁ δες 4 

φρταυτ᾽ ἔλεγε, καὶ ἄπει τὴν ἐπὶ Σπώρτης. Ἐπεὶ δὲ ἀπο- 

πορευόμενον 
αν ΦΨΨῳΝ ΟΦν, ΟΝ οὶ 

Ἑοτίς. [αϊς οἱϊπι ἸΤαῤῥασίους, ηαϊθὰ8 
Ρίυτεβ υγθες ρατεθαπί, ἰεῆς Ραυίδηϊα 
ΨΠΠ]. Ρ. 654. ; 

[Παῤῥασίας. Ὁἱαβ εἰἴατι Ἰοχαςηάὶ 
ΤὨυογάϊ δὰ Γαδάσι Ιερεγο Παῤῥασίως, 
αυο05 ΤὨυοσγάϊάεβ ν. 33. Μαπιίηθο- 
δ ἱπηρετίο Ῥαγα ἔξ αἷς, Ἐκ 444ε»- 
1, 

ἐπὶ Μιδέας. Δ. 1. Βτγ. σαῆλδ]. ἜἘσ“:- 
μηδέας Ὠϊς δὲ ῥϑαϊο ροῆ Παθεηὶ (οτί- 
Ρίαπι, Ῥεπιὰβ οοτγεχὶς Βγοάδυβ. ΕΠ 
σεῖο βεπιῖπα Μίδεια, αἰΐϊα Αὐρῖνα, ἀδ 
4υ8 Ὠίο ἔξχπηο οἱξ, α]1ῖὰ Βοθοιΐοα, Ατ- 
εἶνα Μιδέα, Βαεοιίοα νετο Μίδεια ἀἰοἰ- 
τὰτ, ᾿Ηδπὸ δἀτηοπίτοηοτι ϑιγα θη ΐς 
νἢ. Ρ. 373. εἴ νοϊογαπη οἀϊτοπ πὶ 
νεδιρία ἐεουίαβ ἔα πι, δά άϊοσεοηϊς Ρδὺ- 
Γληΐδ Ρ. 502. εἴ 653. υὐδἱ Μιδέα (οτθὶ- 
ἴΌΓ, πον 

[Μιδέας. ϑιδιία5 ἰπ ΤὨεθαϊάς : 4- 
ῥίϊον αγηποηῖς Μίάεα, Ἐχ Δἀάεπάϊϑ5.] 

8. 29. ἀσπεσίμνοντο. ϑίερῃ. ἰορὶς 
ὑσπιτίμνοντο, 810 ἴαρτα ἱ, 6. 17. ὑσο- 
σεμνόμενος τὸν ἐς Σάμον α΄λῶν ἱ, ς, ἰπίετ- 
οἷυάεη5, ϑῖ. Ογτορεθά, ἰ, 4. 19. εἴ 21. 
Ἑκῆ Μοιχὰβ νυ]ραίατη ἢ, 1. Ἰεδεϊοηθηι 
ἀδύληᾶτγε ποη δυάςι, πὶ ἰἀπλδη ἃἷ- 
τεγὰ τεδιῖον νἱἀδταγ, ϑίπιι! φηΐτη οο- 
συπυπι δηιοτίογοιη ἴῃ ἰοσυπὶ ἢρηϊῆ- 
σι, ϑὶο ἰπ νοῦ ιμ 5 Χοηορῇ. 
ἀς νεηδῖ, ἢ, το, οἂπο5 πιυϊταπὶ οὐτία 
δητίοἰρδηῖοβ. Ἰεροοβ αἰοὶς πολὺ ὑσο- 
λαμβανάσας, Ἰθίάεπι δ, 6. ὑπολαμβά- 
γνϑυσαι ἐκ τοῦ τυρόσϑεν σὰ ἴχνη, 8. 
ἰδίάεια 8. 8, ὑπσοϑέωσιν. ἴῃ Απαραῆ 
ἰ, 8, 1.5, ὑσελαύνων εούεπι πηοῦο «ἰἰοὶ- 
(υγ, ΚΟΥ) συτγοηίοιη ἰη σοηνουῆο- 
πα πη ΐθετο ἔγεηο ἱπάς αἰχίε ὑσολαμ- 
ξάνειν, ἀς ες Ἑαυοσῆεὶ νἱΐ, ι.5, τό, εἰ 
ἶχ. “: ἀε Μαρμίῆτο αυίε, ἐν 14. Ιάςτα 
ἀς ἢς Ἑαυεῆτ, δ, χὶ, 3, ἀνακρούμιν 
τῇ χαλινῷ ἀἰοῖι, πγὰ αἱ ἰπ δη- 
ὉΠ} 5. ἀετε! πα αἴταν, απ Χοπορῆοη 
ς Μαρίῆτο Ἑαυΐε, νἱΐ, 13, ἀσόλαμ- 

ξάνισϑαι διὰ δυσχωρίας ἀἰοὶς, δὶς ἀΐ- 
οἷτυν εαυυ5, ροδίδυρ ροϊεηουθυ5 βη- 

ε ΄ Ι .Ν ε ,ὔ Αῦν ἧς Ν Υ 
ὑπετεμνοντο αὐτὸν οἱ Μεσσήνιοι ἐσι φεένον τῆς 

ἣν ψ 

᾿τοοτοβ ργργθάϊθπβ, ὑποτιϑένα, τὰ 
σκέλη τὰ ὀαίσϑια ὑπὸ τὰ ἐμσρόσϑια, 
ἀς ἂς Ἐφυεῆτὶ ς. χὶ. 2. Ε)υϊπηοά! 
δαυὰπὶ δὰ ροπηρδηι ἀρίαπι το] ]οτα [ἃ 
εἴ ογίρεγε ἰπ ρεάεβ ροβογίογοβ ἀϊοι 
Χεθορδοηιὶ, ἴξὰ αἰΐατη αυδηάδπι εἰ 
Ῥτορτίᾶπῃ σογροτὶβ πιθηΐαγατι δὰ δᾶ πῃ 
ΓΕΙῚ το 0 τ], αυᾶτῃ ἢο ἀεβπηίς : ὃς ἄν 
πὴν ὀσφὺν ὑγράν «ε καὶ βραχεῖαν καὶ 
ἰσχυρὰν ἔχῃ, καὶ οὐ τὴν κατ' δρὰν λίγο- 
μεν, ἀλλ᾽ ἣ σέφυκε μεταξὺ τῶν τε σλεν- 
ὧν καὶ τῶν ἰσχίων κατὰ πὸν κενεῶνα, 
ον δυνήσεται πόῤῥω ὑποτιϑέναι τὰ ὀσί- 
σϑια σκέλη οἴο, [πιο |Πρὶς δα πὶ οοτ- 
Ροτὸ οοπιίγαδεϊοτὶ, ποπ ἸΟΩΡῸ ; Ρτεθοὶ- 
Ρὰς υδὶ σοπιπλ ιιτα τοπὰπὶ {δὲ 
Ονομῥίοι ἀϊοϊταγ Ο8}}}8, ποῦϊβ, ας 
Κρεμᾳ) ἴσα Πραῖίαση ᾿πίοῦ οοαβ Ὁ] ιὶ- 
τὴὰβ εἴ ἐοπιοτᾶ, αυοά 1 διὶηὶ ἀϊοαπὶ 
ἐπα, οἷξ θη πιο 5, Ὀτγονὶβ δἰ ἔογεὶβ. 
Ηδὸο ἰρίταν σοπλτ ἴιγϑο ρα γ8 Ορροπὶ- 
τὰν αἰτοτὶ, 488 ὀσφὺς κασ᾽ ἀρὰν ἀἰοὶ- 
τὰν, ΡΟ γθ αλλ πὶ σΟΥΡΟτὶ5. ΡᾶτίῈ ΠΔ ΟἿ ΠῚ 
[οπιογὶ θὰ5 οοπιρ! οδϊοηβ. ϑ'ο ᾿ρίογαπι 
οπιογαστη ρᾶτεπὶ ροϊίοαπ, Ὁ ολὰ- 
ἀὰ οοπίριοἰεπάδτῃ, Χοπορθοη ἀϊὶπ- 
Βυΐϊε Ὁ δὰ ρᾶτίθ, αδὲ ἢ ἐρεδϊαϊ ; εἰ 
ἢ ρδῖ5 ροβίσα Ὁ οασάα Ἰαῖο αἰϊοτὶ- 
τηΐης ἢϊ ἀἰνὶα, οὐ αἰπιοάϊ δα πὶ, αἰϊ, 
Ρεάος5 ροϊποτίοτοβ ἰΘῃρῸ ἰπίογνα!]ο ἃπῖο 
δηζοτίογοβ ροηοτὸ ς ὅσω καὶ σὰ ὀπίσθια 
σκίλη διὰ πολλοῦ ὑπσοϑήσι, Ὡς Ἐς Ε- 
ᾳυςαεὶ ἱ, 14, Ῥοϊαηε τἀπλθη οὐδ τ 
ἰτᾳ αἰ ηραἱ ἃ ἐδαλου 8 δητουϊουθι.8, 
δα ροιί8. ὈγΆΟΙ 5 ἰογο 8, 48 Χὸ- 
πορῆοη ἰδίάσπι ἰ. 7. μηρὸς τὸς ὑπὸ 
ταῖς ὠμοσλάταις ἈρρΕ ας, Τοηρς ἀἰ- 
νοχίαπι εἴ, σαὶ δα Ἰαϊταπι ροδτυ 
δαῦοῖ, οἱ ρβάθβ ἀπίθυίογοβ ἰᾶτο ἰηΐοτ- 
ψΆ}1ὸ ἀἰδ᾽ απ δῖοβ, ἢο ἰπτοῦ δαπά πὶ ἰη- 
νίσοπι ἱπηρίπραηι ; σφὸρ στὸ μὴ ἀσαλ- 
λὰξ ἀλλὰ διὰ πολλοῦ σὰ σκίλη φίροιν, 
'. 8,7, Θυὰ αυἱάσπι ἰοοῦ πυροτι8 
Ἰηΐερτγοβ, Ζουπίυν ποίζον, δὰϊ ρίδης 
οπλῆι, ς᾽ τα] ἱπιογργοίαιαβ οἷ, 
ἙᾺ οεἰατπι ἀϊνεγἤια5 αὐροάα πὶ ΚΘΠΘΓΑ- 
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δῶ, ἐνταῦϑα δὴ ἔπεμπεν ἐπὶ τὸν ᾿Αρχίδαμον, "αὶ βοηυϑῶν᾽ 

ἐκέλευε᾽ κώκέίνος ,Βότοι ἐδοήϑει. ὡς δὲ ἐ ἐγένοντο ἐν τῇ 

ἐπ᾽ γνναλ μῤνφεν ἐκτροπῇ, οἱ. “μὲν ᾿Αρκάδες καὶ οἱ ᾿Αργέϊοι 

τυροσέξωινον εἰς τὴν Λάκαιναν, κφὴ οὗτοι ὡς ἀποκλεισονες 

αὐτὸν τῆς ἐπ᾽ οἶκον ὁδοῦ. ὁ δὲ, οὗπέρ ἐς! χωρίον ἐπίπεδον 

ἐν ταὶς συμζολαίς τῆς τε ἐπ᾿ Εὐτρησίων κρὴὶ τῆς ἐπὶ Μι- 

δέας ὁδᾷ, ἐνταῦϑα ἐκξὰς παρετάξατο ὡς μαχόμενος. 
Ἔφασαν δὲ αὐτὸν καὶ πρὸ τῶν λόχων τιαριόντα τοιάδε 30 

τπαρακελεύσαοθ αι" "Ανδρες πολῖται, νῦν ἀγαθοὶ γενό- 

μένοι ἀναξ λέψνωμεν ὀρϑεῦς ὄμμασιν" ἀποδῶμεν τοῖς ἐπὶ- 
γιγνομένοις τὴν ττατρίδω, δΐανπερ τταρὼ ἢ τυατέρων παρε- 
λάξομεν" τυαυσώμεϑια αἰογυνόμενοι κα ττῦδας, κα γυναΐ- 
κας, κα τρεσθυτέρες, αὶ ξένους, ἐν οἷς τορόδϑεν γε πάντων ᾿ 

τῶν Ἑ )λήνων τεριδλεηήότατοι ἦμεν. Τότων δὲ ῥιθότὼν, 31 

ἐξ αἰθρίας ἀςραπάς τε καὶ βροντὰς λέγουσιν «ἰσίες. αὐ- 
.4«ὌὙ{ἘῸῸὶ 

τῷ φανῆναι. συγέξη δὲ κρὴ πρὸς τῷ δζιῷ κέρατι τέμενός 

τε Κοὴὶ ἄγαλμα Ἡρακλέες, οὗ δὴ καὶ ἀπόγονος λέγεται, 

εἰ πὶ ἰῃ ἀΠΙπ] Δ] πὶ ΠΟΘ, ααδ πὶ πο- 
τανῖς Ὀτενίτεσ Ατὐἰβοιεῖεβ Η. Α. ̓ ἰ. τ. 
ΑἸΐὰ δηΐπῃ ρεάϊθυ8 ροβεγογὶ θυ ἀπιδ- 
τίοτοβ [γα ηἰειιπῖ, ᾳαοὰ ὑσοτιϑέναι, απ2ε- 
φόπεγε αἰχὶς Χεηορθοη ; αἰΐα ἱπιγὰ 
ἀηϊτοτ γα μη νεβ βῖα, Ροημηῖ ροδξεῖο- 
Γ68, ᾳυοὰ κατὰ σκέλος βαδίζειν ἀϊοὶς 
Απβοιεῖεβ, δἀάδηϑβ Ἰπιεγρτθι ΟΠ Ὲ πὰ: 
ὅτε οὐ προξαίνει σῷ ἀριφερῷ σὸ δεξιὸν, 

ὠλλ᾽ ἐπακολυϑέι, 80] Ἰοεῖ ρ65 ἀδχίογ 
Δηϊετογ δίας ρτϑοράϊι, Πηΐβεγ ρο- 
ἤετῖοῦ (δααϊζαγ. 81: ἰρίταγ ἴῃ ᾿ποοθ 
Ἰεοηΐβ, ΟΑΤΆΕΪ οἱ δ] ογα τα Δ ἢ ΠῚ} } πὶ 
Ῥ65 Ργ πλάτη πη πεῖ ἀδχίγαπι δητεγίο- 
τοτῃ ἀοίπὰς ἀεχίες ροβεγίοῦ δηζογίο- 
τοῦ Πηϊγαπι ποὺ ἰταηίστεάϊατ, {εὰ 
Ταδ(εἐααϊταγ, Βοος Ατβοίεϊεβ ἀἰοῖς καϊὰ 
σκέλος βαδίζειν, Ῥ]]ηΐα5 χὶ. [εξξ. το 5. 
ῥεάαίίνι σγαάὶ νοτιὶῖ.---Ηἰς ᾿ρίτατ τὰ- 
Εἰοπῖ 5 ρετγηοία5 ὑσετέμνονο τοίτοϊ. 
86ἀ ἀἰβιου!ιαῖοπι οἰΐαπα ἔλοίαπι ἐπὶ σε- 
νὸν τῆς ὁδῦν, 488 ἰΐὰ Ἰῃτεγργεῖου : Μείς- 
{ςη]ϊ, δὰ νίατη ἀηραῆατη οσουττθη- 
68, Ἰηζοτοίροτα ἰΐοσ διουϊοτατῃ δυχὶ- 
Ἰϊογαπη σοπαθαηΐυτ. 

Εὐτρησίως, Ιτὰ ἀυοῖίθιι Γ.. 8ι. ΝΥ. 
(οτὶρῆ ρτὸ νυϊξαίο ποπιῖπβ, φιοά ἱπ|- 
Ρτοθαῦαὶ οεατη Μογυβ, Εὐκαρησίους. 
ϑίθρἢ. οηἰπὶ ΒΥΖ. Ατγοδάϊββ, Ὁδὶ γε8 
ἮΝ βεῆα (απτ, ορρίἀατα ποιηϊηδὲ 
ὑπρήσιονς εἰ Ῥαυΐδηϊα5 Ατοδὰ, Ρ. 6 54. 

πεὶ ἴῖοῦ Εὐσρησίω; ἌρΡΕΙΙδς. 
ἀποκλείσοντες αὐτόν. ΑτοὨ ἀφ πλα ΠῚ," 

510} }8 ΟΡ τυ] ηζε π, 
ἔσερ, 118 ουπὶ [βοῃοίαν. Ρτοὸ νὰ]- 

βᾶῖο ὅπερ [οτὶρῇ, Δρργοῦδηξε εἰἰδπὶ 
Μοτο. 

δ. 30. ὀρϑοῖς ὄμμασι. ὕπ᾽ οτίρεγε 
Δηϊτ υτη αἀἰοίτηιβ, ἰϊὰ Οσυϊο5 διἰίο! εσα 
δεῖ οἶνεβ 05 Ατοξίἀαπηὰβ, τη 8}}5 
Βαουίᾳας δἀβιξῖοβ εἰ ρυάϊαπάος. 
Μαὶε Οδδῆδὶ. ἀναξλέψομεν εαἀϊάϊε. 
8.31. αἰϑρίας. Οαῖο ἴδγεηο, ἀυοά 

ἸΏρτίπλῖ5 Ὀοηυπὶ εἰ ἑδυΐξαπι δοῖς δὺ- 
ξαπτη, ΨορδὈι] πὶ αἰϑρία ἴτα ἕαὶς 
[ὌΡΓΙΑ ἷ. 1. 11. Αἱ ἴῃ Απαραῇ ἱἰν, 4. 
14. ὑπὸ τῆς αἰϑρίας εἢ (μὸ ἀϊνο. 

ἀπόγονος. Τρίς Ατοβιάδγηιιβ ἀξ τε]!- 
4υἱ τεξεθ ϑραγίδηὶ. Οἱ. Μοτυπὶ δά 
Ποογαιῖβ Ῥάπερυτ. οᾶρ. τό, 
ροά 
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εἶναι. τοιγωρῶν ἐκ τἄτων πάντων ὅτω πολὺ μένος κρὴ 

ϑάρσος τοῖς ςρωτιώτωις φασὶν ἐμπεσεῖν, ὥς ἔργον εἶναι 

τὸς ἡγεμόσιν, ἀνάργειν τοὺς ςρατιώτας, ὠϑεμένες εἰς τὸ 
7 ΝΑ, ΄ ε» εἶ » ὧν ϑῳ. 2 Ν ἉἍ τρόσϑ εν. ἐπεὶ μέντοι ἡγᾶτο ὁ ᾿Αρχίδωμος, ὀλίγοι μὲν τῶν 

πολεμίων, δεξώμενοι αὐτὲς εἰς δόρυ, ἀπέθανον" οἱ δὲ 

᾿ἄλλοι φεύγοντες ἔπιον, ττολλοὶ μὲν ὑπὸ ἱππέων, πολλοὶ 

825 ὑπὸ τῶν Κελτῶν. 'Ὡς δὲ ληξάσης τῆς μάχης τρόπαιον 
ἐςήσωτο, εὐθὺς ἔπεμλψεν οἴκαδε ἀγ[ελἕντω Δημοτέλη τὸν 
κήρυκα τῆς τε νίκης τὸ μέγεϑος,----ὔτι Λακεδαμμονίων μὲν 
δὸς τεϑναίη, τῶν δὲ πολεμίων σταμπληϑεῖς. τοὺς μέν- 

3 ͵ ν᾿ ΓΉΡς ᾽ ΄ ΦνΣΆ,. Ὁ τοι ἐν Σπάρτη ἔφασαν ἀκέσαντας, ἀρξαμένες ἀπὸ ᾿Αγη- 

σιλάου καὶ τῶν γερόντων καὶ τῶν ἐφόρων, ττάντας κλαίειν" 

ὅτω κοινόν τι ἄρω χαρῶ κφὴὶ λύπη δώκρυώ ἐςιν᾽ ἐπὶ μέν- 

τοι τῇ τῶν ᾿Αρκάδων τύχη οὐ πολὺ ἧῆον Λακεδαεμονίων 

ἤσϑησαν οἱ Θηξαῖϊοί τε καὶ Ἠλεῖοι" ὅτως ἤδὴ ἤχϑοντο ἐπὶ 

τῷ φρονήματι αὐτῶν. 
»"Ὦ Ἀ Ζ ε " " ΕΝ Ν ε 

38 Συνεχῶς δὲ βουλευόμενοι οἱ Θηξαῖοι, ὅπως ἂν τὴν ἡγε- 

μονίων λάζοιεν τῆς Ἑλλάδος, ἐνόμισαν, εἰ πέμψειαν πρὸς 
Ν »“" ͵7 »" "» ᾽ ͵ὔ Ἂς 

τὸν Περσῶν βασιλέω, τλεονεκτήσαι ἂν τι----ἐκέίνῳ. κρὴ 

Κελτῶν. Ἐταηὶ Οοἶτθο δὺς ΟἈ}}ΕρῚπ- τ03. τ. Χεπορῆοη ἰηΐτα ΜΕρδΙοροὶ- 
ἔεγ δυχὶ!α ϑυγασυΐαπα, αἱ δηΐεᾶ δ. 9. 
Ὡς ἰρίο ργοϊο νἱάε Ἰϑϊοάοτγυτῃ χν. 
γχ. Μοτυβ8. Απίς ἱσισίων Εἀά, Α. 1. 
6, πιᾶῖὶς οπηϊτα πε ὑσ'ό, 
«ὃ, 32. [ὅσι Λακεδαιμονίων μὲν----ἘΠ15 

ψε Ὁ 5 ἐρία νἱξλοτγίδε τη ηΐϊταάο ἀδίουϊ - 
Ῥίτωτ, ΕἸρὸ πὸη αὐπάγαϊς ταιίο 51ε- 
Ῥμδηΐϊ, εέϊατη νἀ ἴε γί χοῦ Γξοη- 
οἷανίατα, Ἀν 4. Ἡοίδω.") 

ὁδὰς τιϑναίη, Δηῖϊς ὅσι αὐξῖοτε δ5ίε- 
Ῥῆδη, ἰηίογαὶ καὶ, ἀρργοῦδηις Μοτὸ : 
δοηῖγα Τεοποῖαν, πιαῖοδαι τῆσδε νίκης. 
Καρρεη ἀεϊεδθαις τε ροῇ σῆς, Οείε- 
τὰτη ΟΥ̓Δ ΟΌΪ τῇ πεδυπ Ῥγροαϊ- 
χοταῖ 1 ποοσάδπνπηοη 5, ΕΠ! τὰ πος ἔοτε 
ἤδακευ, οὐ πισπιοτας Ἰϊοάογυα 1, ὁ. 
οἱ Ατοδάσπι υἱέγα ἀδοίδα τς οεοί- 
{π|ὸ γείεσι, Δάάδϊε : μοί πᾶπὸ ρυ- 
πᾶτὶ Λιοδδα ΜεεηδΙΐο5. εἰ Ῥαγτπᾶ- 
ἴο5. ὈΠρετὶ Μοκαϊορο! πα σοπάϊ ἴε, 
εοϊναιίς ἰὼ οἂπιὶ 40, μᾶρί», ΟἸγιιρ, 

ἴᾶπος ΟὈϊΐζεγ ποτγηϊηδῖ, 
ὥσω κοινόν, Εχ πἰπλῖο μρῇ Τλοεάς- 

ταοπίογατη σαυάϊο ἐπιθεο Πα ίε τα οἰ 
ἐγᾶδὶδβ νἱγὸβ πιοτὸ ἀραὶ Ρ᾽ αἰαγο μὰ 5 
Ἀρεῖ, ε. 31. 

8. 11. ἄν σι ἐκείνῳ, Μοτιβ ἐτηθη- 
ἀαῦδι παρ' ἐκείνῳ αἱ (δδτίοης 24. ἴῃ 
εὐ εν τὰ δ. Ἰερίτων δ ἐκοίνω, Μδγᾷ. 
1ιξοποὶ, παδεὶ τολεονεκ τήσοιν, 

[Πλεονεκτῆσα, ἄν δὲ κεῖνον, Ὦ, ς. γε- 
κἰε ορε. Ἰᾷο εαἰπὶ τηοάο Ἰερ. Ῥοίοϊε 
ἰά (ἐπίωβ, σοτηπηεπ δι σογγα ρίοϊ δὲ ἔα- 
ΟΠ 89, ΟΥεῦγο ν Ὀϊ ̓ς ἴῃ, ρηπηατα 
ἀρρίδῖαπι, (οτία8 Τα ὈΓοτ ρία πὶ, εἰ νος 
νεπία, (Θυεσηγδάτηοάιπη νὶ, 5. 24. 
(οτ. Γοτ. Δεύκτρῳ ΡγῸ Λεύκσρων, ν, 3, 
23. Ἰοβ5. τορίισδάᾳ ΡΥῸ τυρισξάαν, ηααοὰ 
{ατὶ9 εὐξ {ΠῚ Ἰοὺ ἰηπαηάο. Εὶν, 4. λό. 
ουπὶ ἴκοποὶ, (τ, σωσῆρα αὐτῷ τῷ 
πατρὸς γινίσϑαι. ϑ8ὶς τονολδεὶ ἰδὶ 
Ῥασΐο ρμοβ, σῶσαί “' σὺν τγατίρα.). 
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ἐκ τότε παρακωλέσαντες ἤδη τοὺς συμμάχους, ἐπὶ προ- 
φάσει, ὅτι καὶ Εὐϑυκλῆς ὁ Λακεδαιμόνιος εἴη παρα βα- 

σιλᾷ, ἀναξαίνεσι Θηζξαίων μὲν Πελοπίδως, ᾿Αρκάδων δὲ 

᾿Αντίοχος ὃ πωγκρατιαςὴς, ᾿Ηλείων δὲ ᾿Αρχίδαμος" ἥκο- 

λόϑει δὲ καὶ ᾿Αργεῖος. καὶ οἱ ᾿Αϑηναίοι δὲ ἀκάσαντες 

ταῦτα ἀντέπεμψναν Τιμωγόραν τε καὶ Λέοντα. ᾿Επεὶ δ᾽ 34 

ἐκέξ ἐγένοντο, πολὺ ἐπλεονέκτει ὁ Πελοπίδας τσαρὼ τῷ 

Πέρση. εἶχε γὼρ λέγειν, κα ὅτι μόνοι τῶν “Ἑλλήνων βασι- 
λεέϊ συνεμώχοντο ἐν Πλαταιαῖς, γα ὅτι ὕξερον δὲ πώποτε 

φρατεύσωντο ἐπὶ βασιλέω, ᾽α ὡς Λακεδαιμόνιοι διὼ τῶτο 

πολεμήσειων αὐτόὶς, ὅτι οὐκ, ἐϑελήσαιεν μετ᾽ ᾿Αγησιλάου 

ἐλϑεν ἐπ᾽ αὐτὸν, δὲ ϑύσαι) ἐώσαιεν αὐτὸν ἐν Αὐλίδι τῇ 

᾿Αρτέμιδι, ἔνϑιαπερ, ὅτε ᾿Αγωμέμνων εἰς τὴν ᾿Ασίαν ἐξέ- 

πλει, ϑύσας εἷλε τὴν Τροίαν. μέγω δὲ συνεδάλλετο τῷ 85 
Πελοπίδα εἰς τὸ τιμῶοϑ αι, αὶ ὅτι ἐνενικήκεσαν οἱ Θηδαῖϊοι 

μάχη ἐν Λεύκτροις, κφὴ ὅτι τσεπορϑηκότες τὴν χώραν τῶν 

Λακεδαιμονίων ἐφαίνοντο. ἔλεγε δὲ ὁ Πελοπίδας, ὅτι 
ἰάργᾶοι κφὴ ̓ Αρκάδες μάχη ἡβημένοι εἶεν ὑπὸ Λακεδαι- 

ἹΜῶὸοχ υμπὶ ἱερίτν ἐσλεονέκσει ὁ ΤΙ, 
“παρὰ τῷ Ἱπέρσῃ, ἸὈΪ Ῥ4}1Ο 411ἃ εἢ τὰ- 
το. Ῥείηάε ᾳυδὲ Τδηυαπίατ, καὶ ἐκ 
σότα παρ. ἤδη τ. συμμάχους εἴς. εἃ 
Ἰαθοταης πἰτηΐα Ὀτονί ταῖς, ἢ πο 8]10 
ηῦο νἱτῖο βγανίοτε. Κ᾽, Α(. Ἡροίβι.ἢ 

᾿Αντίοχος ---- Αρχίδαμος, Ατοδιάα- 

τοῦτη Χοηΐεα ἀϊνὶτὶ8. Β] πὶ ποιηϊηδῖ 
8 Ῥαυΐαηΐϊαβ νἱ. Ῥᾶρ;. 452. εἴ 494. 
Δηιϊοομοπι ραηοτγαι δε Ῥαυΐδη. νἱ. 
ΒΕ. δχ ἴκργεο οταπάστα ἀϊοὶξ, 

Ῥτγδαῖθο δα ϊεπὶ ΤΠΡΏν 86 ΕἸ οεο 
{αηῖ, τὰ] εθαηϊ ἰἀτθῃ δά Ατοδάεϑβ δά- 
πυπηοτατὶ, τεῆς Ῥαυΐαηὶα ν. Ρ. 385. 
Ηΐπο Χεπορῆου Απιοοπαμη Ατοᾶ- 
ἀεγὴ ποπηϊπδι. ϑιδίααπι ΑΠΊΙΟΟΗΙ ἀϊ- 
οἴτὰν ἔδοϊῆε Νιοοάαδπηιβ Μεθηδὶ υβ. 
Ἐχ δος Χεπορδοπιὶβ ἴοοο Απεοοὶ 
εἰ ΝιΙοοάοστηὶ οεῖαβ οορποίοϊτωτ. 
ο᾿Αῤγέζος, Ἐχοίά!ῆε πουπέῃ Ατρὶνὶ 
ἴεξατὶ ρυΐαθαι Μογαϑ8, ΟὈἸ τὰ (οἰϊσεῖ 
Ὠος ἱρίαπι εἴϊε Ἰερατὶ Ἐ]δς πη ἢ8 ποπλςῃ, 

Θὰ εἰἴαπι ἰηΐγα ς. 4. 15. τερετίτατ. 
ἴσγασα ἱπι σρδγεὶπε οῃοΟἾδΥ ἰερίτασ 

ἰξυλήϑη ρτὸ ἠκολύϑει εἰ ἀνέπεμε ψαν ὕτὸ 
ἀντίπεμ ψαν. Τὰ Ατρεὸ ἤὰππσ νἱάεο 
ἰάθπι πιοηυ ἔς Καρρεη. 

8. 34. Πελοπίδας. γιὰς ΡΙυϊΑγο ΠῚ 
ἴῃ νἱῖα 6) 8 ο. 30. ἴδξαᾳ. εχ Ῥετγία- 
τΤατη ἰητο ΠἸριτωτ Χογχαβ, 6 πὶ Ἰαγε- 
ταης ΤΠεὈδηὶ δὰ Ρ]αῖεθαβ, Οἵ, δὰ νἱ. 
3. 9. 

ὠδὲ ττώποτε. Ἐχ Οσάά, τες }}8 Ραγΐ, 
γυ]ραῖαπι ἀδέποτε ἐτηεπάδθαι Βταποκ. 
δὰ Ατβορῃ. ἘροϊεῆδΖ. νοτίὰ 284. 
αυοτῃ Τεουταβ ἕατη. 118 δπΐτα ἔδρα 
ἀς τοιροτε ῥγϑοίοτιο Δτοὶ ροπαηΐ, 
αυδησαδτη δἰζεγαγῃ ἔογγηδη) ἐδ Ργδο- 
τετῖο τεαηρογα ἀεέεπάετε (αοερῖς πὰ- 
Ρεῦ Υ. Ο. Ἡροίῇξ. δὰ Ὡεταοῖδεπεπι 
δάνετί. Γαρεπϑῖῃ Ρ. 313. 

Αὐλίδι. γ᾽ ιάς ἕαρτα [1]. 4. 4. 
8. 3.5. συνεξάλλετο. το εἴ ἴῃ 1. 

8: ὟΝ, συνεξάλλοντο. 
ἐφαίνονσο. Νοη : νἱάεδαηπίμν ς ἰςξὰ : 

ῥαίαμε ἐγαΐ, ἐος ναβαᾷεν, εχ νυἱ. ς. 27. 
[τὰ τεξὶς δἀπιοπεὶ Μοσιβ. 
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μονίων, ἐπεὶ αὐτοὶ οὐ τυἀρεγένοντο. συνεμωρτύρει δὶ αὐτῷ 

ταῦτω πάντα, ὡς ἀληϑῇ λέγει, ὁ Τιμαγόρως ᾿Αϑηναῖος, 

36 κοὴ ἐτιμᾶτο δεύτερω μετὼ τὸν Πελοπίδαν. Ἐκ δὲ τῶτῳ 

ἐρωτώμενος ὑπὸ βασιλέως ὁ Πελοπίδας, τί βέλοιτο ἑαυ- 
τῷ γραφῆναι, εἶπεν, ὅτ, Μεσσήνην τε "αὐτόνομον εἶναι ἀπὸ 

Λακεδαιμονίαν, κρὴ ̓ Αϑηναίους ἀνέλκειν τὼς ναὺς" εἰ δὲ 

ταῦτῳ μή ἢ πείθοιντο, ς᾿ φρατεύειν ἐπ᾽ αὐτές" εἴ τις δὲ αόλις 

37 μὴ ἐϑέλοι ἀκολουθεῖν, ἐπὶ ταύτην τρῶτον ἰέναι. Τρω- 
φέντων δὲ τέτων, κα ἀνωγνωδδέντων τοῖς τπρέσδεσιν, εἶπεν 

ὁ Λέων, ὠκόοντος τοῦ βασιλέως" νὴ Δίῳ, ὦ ᾿Αϑηνωζοι, 

ὥρω γε ὑμῖν, ὡς ἔοικεν, ἄλλον τινὼ Φίλον ἀντὶ βασιλέως 

πεν. ἐπεὶ ̓  ἀπήγελεν ὃ ὁ γραμματεὺς, ἃ εἶπεν ὁ ̓ Α9η- 
ναζος; πάλιν ἐξήνεγκε ὦ ὁσγεγραμμένα εἰ δέ τι δικαι- 
ὄὅτερον τότων γιγνώσκεσιν οἱ ᾿Αϑηναῖοι, ἰόντως τορὸς βασι- 

38 λέω διδάσκειν. ᾿Επεὶ δὲ ἀφίκοντο οἱ τορέσξεις ἕκαςοι 
3 “, «» -»“ 

εἴκαδε, τὸν μὲν Τιμαγόραν ἀπέκτειναν οἱ ᾿Αϑηναῖοι, κατή- 

δεύτερα, 1π πηαγρίης Τφοποὶ. δευσέ- 
ως. 

᾽ ,, ὃ’ 37. ὥρα, γε ὑμῖν. ἴῃ Οσαῆ. εἢ 
ὥρα γε μὴν ὑμῖν. Θαοά πλῖῃϊ αυΐάοτη 
Ῥίασεῖ, σοηετα γε (Οἴτῃ ἀἰρ] σοι. [π 
ω Ὁ ἵν. 4.13. εἴ 28. οἱὲ ΠΠΊρ  ΟἾτΟΓ 
ὥρα ἄν εἴη σοι αὶ τἀ πηθη ΡΙΐοτὸ ἰπ Ἰο- 
“ὁ ΑἸάϊπα οἱ τὸν γῇ ὥρα ὧν, Οοηίτγα 
ἵν, 5. τ. εἴ ὦ 

ἀσήγριλι, ἐν όναμω εἰ [γπτο- 
ΠΟΠῚ βγΘΟ  γαρὶν αἵ τοδζε νουταηῖ 
Ῥιγκῃείπιεν εἰ Θοάπαροη, Θιυοὰ (ἐ- 
4υἰτον σάλιν ἐξήνεγκε ΜοτὰΒ ἰητογρτο- 
ταῖυβ : ῥγοία! ς ὁ συ δίουϊο τορὶβ  Ρὰ- 
τἀραι, δος ἀδίεξηϊς τερο ἀϊξὶα [αὶ δ 
εἴαας πυποίδια ἰη οσαδ οα]ατη, Θυᾶτγό 
επιοηδαραῖ: οὐκ ἀκύῴοντος τῇ βασιλίως. 
Ψεγυπι τη ΐηὶ Ἰοροβ. ῥϑοὶβ Γῇ πὶ {τὶ - 
μία (υΠΠπῸὶ νἱδεηίυν, ἀεὶ πὰς ὁ [οτὶ θα- 
συγ συδίσυϊο ργοϊαιθο οὐ ρυδ]ος 1ς- 
ἔχε [υὐθδ Ἰοραιί5 οἵ γεκί ργ οηείθι5, 
᾿ν" “ ηση ορῦκ οὐδ εὐηεηἀαιίοης, 

"καιόσερον, Α,, 3, Βτ, Οα, δικαιόσε- 
(«. Οἰστεγυ πᾶσ μᾶσς ἱαπάδιη ἤηΐ- 
τὰ ΕΠ’ ΑΙ] πΆ πᾶσ ἃ Τα ξιγίσα μὰ- 
κηὰ αἰτγα φαϊπαυσηπίυσπι αὶ ὙΠΟ θα 5 
εἰ 1λοοράδοπηοηί 5 καίϊαπι, Τ᾽ οὐογο 
αν, γό, μεηπίθει, [ἀεπὶ οι απ Ποὺ 

τηοάο 1 οοηϊοαπι, πιοάο Βοροῖίοα 
ἀϊοῖ, πιοηεῖ, 886 οὐδ ἄς δ] ]ο ἥπα 
πλοτᾷ δηϊῖο {ταάϊς, δὰ Ὀγονὶ 8», αυᾶτα 
Ρῖο ἠυῆα. ρεγρὶουϊζαῖς, (οτῖρῆι, ἢ 
αυΐδ, 486 ρᾷυϊο ροίξ [δξὶ, 27. ἃ Χε- 
πορῃοηϊς πϑῖγαία [ἀηϊ, σοχηρᾶτγεῖ, 

" Θυοὰ ρμοῖτο ἀϊοῖε, Ἰοραῖοβ ἃ τοβδ Ρεῖ- 
ίατατι πῃ Οτδοοίατι αὐ ἢος οὔἵε, ἰὰ 
ἱρίαπι τεραρπδὶ ΧΟΠορῃοηΐδξο πᾶιτᾶ- 
τἰοηὶ Γοξὶ, χ8;: δ5εὰ τηαϊπὶ Χεπο- 
Ρῃοηίθιη, αἱ ἢ, 1, αἰ! Πρ πε ἤϊπγὰβ 
εἴτ, [ἐααΐ, ργοίογει τη οὰπὶ ΡΙ αἴατοπιβ 
Ρείορ, 6. 30. ουπὶ 60 σοηΐφη(ίαι. Μο- 
τὰ5, Τρία ἑαπηθη ΧΟΠΟΡΏοι {δξϊ, 27. 
Ρεγίαπι ἀπᾶ ἴῃ Οτοοοίαπι τα ιπὶ πηὸ- 
πιογαῦ, 

8, 38, Τιμαγόραν. Οδυΐαπι ἀατηπᾶ- 
τἰοηΐβ τείοτε Ποπιομοπο5 ἀς (11 ἰδ -΄ὺ΄, 
ξϑῖ, ρ. 383. εἰ εἀ, Ἀεϊῆκε Ἰορᾶ- 
ον απ ἡ! πο. οὐπὶ Ἰμεοηϊς 
αρυά Ῥεηὰ8. ρὲγ αὐδάτ οπηΐ ΠῚ, οἴ ἃ 
τοῦς ΟΠ ῸΠΠΠῈ ταϊοητα 40. ῬΙυϊάτο 5 
ἰη ΑὐδχεΥχα σᾶρ, 22. ΠῚ] πὶ οἰαπὶ 
Ρὲγ [Γογθατι Βεϊυτίάοτι ἃ ΤΊ παρογα, ᾿ 
πα τοροπὶ τα ΠῚ πὶ τποιηοταῖ, οἱ ἀδτὶ- 
ο08 τό,οοο, ἄοπο ἀαίοβ ΤΊ πὰ ροτδο Ρο- 
αἷτ, 1π Ῥεϊορίά, ς. 30. ἀτροητὶ Γαπις 
τηὰπὶ ΠΟ ἀσῆπίς, πος Τ{πιεηΐδὸ της- 
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γορδντος τοῦ Λέοντος, ὡς ὅτε συσκηνᾶν ἐϑέλοι ἑαυτῷ, 

μετά τε Πελοπίδε ττάντω βελεύοιτο. τῶν ὃ ἄλλων πρέσ- 
δεων ὁ μὲν ̓ Ηλεῖος ᾿Αρχίδαμος, ὅτι τορότίμησε τὴν Ἦλιν 
πρὸ τῶν ᾿Αρκάδων, ἐπήνοι τὰ τοῦ βασιλέως" ὁ ὁ δὲ ᾿Αντίο- ἀπ δούς 
χος, ὅτι ἡλαΐῆξτο τὸ ̓Αρκαδικὸν, ὅ ὅτε τὰ δῶρα ἐδίζανν, γέμει ᾧ με 

ἀπήγι[ειλε π πρὸς τὸς μυρίους, ὅτι βασιλεὺς ἀφρό κύπων) α 

ὀψνοποιὲς, "σὴ οἰνοχόους, τϑὶ ἢ ϑυρωρὰς παμπληϑεῖς ἔχοι, 

ἄνδρας δὲ, οἱ μάχοιντ᾽ ἂν Ἕλλησι, πάνυ ᾧπῶν, ὥκ ἂν 

ἔφη δύναοϑαι ἰδέϊν. σρὸς, δὲ τάτοις, καὶ τὸ τῶν χρημάτων 

πλῆϑος ἀλ ονγείων αὑτῷ δοκεῖν εἶναι ἔφη: ἐπεὶ καὶ τὴν 

ὑμνεμένην ἂν χρυσῆν πλάτανον οὐχ, ἱκανὴν ἐφη εἶναι τέτ-- 

τιγι σκιὰν παρέχειν. οι γι 

Ὡς δὲ οἱ Θηδαῖοι. ἐκάλεσαν ἀπὸ τῶν. πόλεων ἁπασῶν 30 

ἀκεσομένες τῆς παρὰ βασιλέως ἐπισολῆς, καὶ ὁ Πέρσης, 

ὁ ζϑξέρων τὰ γράμματω, δέξας τὴν βασιλέως σφραγῖδα, 

ἀνέγνω τὰ γεγραμμόα, οἱ μὸν Θηξαῖοι ὀμνύναι ταῦτα 

ἐκέλευον βασιλεῖ καὶ ἑαυτός τὲς βελομένους φίλως εἶναι," 

οἱ δὲ ἀπὸ τῶν ὑνν ἀπεκρίνανϊο, ὅτι ἐκ ὀμέμενοι, ἀλλὰ 
ἀκδσόμενοι σεμφϑέησαν" εἰ δέ τι ὅρκων δέοιντο, τορὸς 
τὰς πόλεις πέμπειν ἐκέλευον. ὁ μέντοι ᾿Αρκὰς Λυκομήδης 

ΤΙΒΕΒ ΝΠ. ΟΑΡ. 1. 

Πλϊηἶζ, 46 ΠῚ αἴτετο ἰπ ἴοοο δαάΐαϊ δ ρ, 130. Ιάοπι Γεπαῖαβ πογηϊηδίωτγ ἴῃ - 
Ῥεϊοριάξε ἀϊχεγαῖ. 

[Αἀ4ε5 ρτορίεγ ἀϊνεγβιαίεπι πᾶττὰ- 
τἰοηὶς γά]εγ. Μᾶχ. νὶ. 3. εχί. 3. οἵ 
Δία. νἱ. Ρ. 251. Β. υδὶ Τιμαγόραν ΡῬτῸ 
Εὐαγόραν Ὀδπς ετηεηά, Βεϊ θη. ἀς 
Ε. Ρ. Ρ- 27. Β΄. Α. Ἰοπως 

τορἀσίμησε. οι] οεῖ τοχ Ῥουδγατη, 
η0ἱ Ατοδάϊοτατπλ Ἰεραίο Ατοῃίἀατηο 
ἄομα π0}1ὰ ἀεάεγαϊ. 
ἀπήγ [εἰλε-τεμυρίους. Ῥοίξ ἀπήγίελε 

Οδβ. ἰηἴετῖι δὲ, φιιαῇ νεῖ : 
δῶρα πο τεϊαϊα δὰ ὅτι, Γεὰ (εἸαπέϊα 
Ροπαηῖαγ. ἴῃ τρατρίηο [κεοηοὶᾶν. 6 
καὶ ἀπήγ[ελε. Μυρίοι [απ επαῖι5 Ατο 
“οδὐθπα ἐχ ΘΟΠΠ]1ο Τιγοοπλξαϊ8 ἱπβϊεα- 
τὰ8 ἐξ ἀνδρῶν μυρίων, ηααἱ ἀδ ρΡᾶςε εἰ 
ὍΕ]]ο ἀδοοτγπογεῖ. Οἱ, Ἰ)ϊοάοτ. χν. 59. 
Ὠεπιοῆῖῃ. ἀδ ἔα!α Ἰερξαῖ, Ρ. 344. εἰ 
403. εἀ, Βεϊῆςε, εἰ γαϊεῖ, δὰ Ἡδγροογ, 

οὔτε σὰ 

ἔτα υἱῖ. 4. 2. 33.34. 
αὑτῷ. 1τὰ Τυδάεηίς Μόοτο [οτὶρῆ, 

Ιπ Α.1. Βγ. εἰ αὐτῷ, ἴπ Ιεοποῖᾶν. 
δίορῃ. εἰ ὙΥ εἰ, ἢ οἵ γε. 

τολάφανον. Ἰ)ατῖο ἄοπο ἀδίδπι ΟἸ ἐπΊ, 
ἀε ᾳυὰ Ηδετγοάοι. νυἱϊ. 27. Ρ᾿ πὶ ΗΝ, 
ΧΧΙΪ. 47. εἴ 41}. 

8. 30. ὀμνύναι, ταῦτα. ῬΕΙ͂ Ὧδ5 {{πτε- 
ΓᾺ5 ΓΕ 15 Ῥεγάγα πῇ Ἰυγατα νοϊαπί ΤἼς- 
Ὀδηὶ τοὶ αυδ8 εἰν ταΐε5, Μίγατη εἰ ἰη- 
(ο]εη5 ταϊπὶ Ποὺ νἱἀδίυγ. Ετρο κατὰ 
ταῦτα ἸΕρΈΤΕ τηδ]ο, υἱ εἰ [εξιίοπε 40. 

[μνύναι ταῦτα, φαΐῃ ἢϊ ἡμγεγαγαπάο 
αμοῖνε τα, φία ἰπεγὶς σΟΗ ΠΟΥ ΘΉΤΥ, 
ποη ἀυθῖῖο. ΝΌΡΕΓ δατηοάαπι ἄυο 
τα]ϊα ἐχοταρὶα μυ]ὰ5 αἱα 3, ὀμνύναι σὴ, 
Ἰερὶ ἴῃ Ατέοο φυοάδπι. Εοττηᾶ ὃ. 40. 
ἀϊνετία εἢ. Ε΄ Α. Ἡβως. 
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κα τοῦτο ἔλεγεν, ὅτι ὠδὲ τὸν σύλλογον ἐν Θήδαις δέοι εἶναι, 

ἀλλ᾽ ἔνϑα ἦ ἂν ὁ πόλεμος. χωλεπαινόντων δι, αὐτῷ τῶν 
Θηξαίων, »α λεγόντων, ὡς. διαφϑεέρει τὸ συμμαχικὸν, ἐδὲ 
εἰς τὸ συνέδριον ἤϑελε κωϑίζιν, ἀλλ᾽ ἀπιὼν ὦὥχετο, κρὴ 

ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΒ ἩΡ ΕΝΙΟ. 

40 μετ᾽ αὐτῷ πάντες οἱ ἐξ ᾿Αρκαδίας τρέσζξεις. Ως δὲ ἐν 
Θήξαις οὐκ ἠϑέλησαν οἱ συνεληλυϑότες ὀμόσαι, ἔπεμπον 

οἱ Θηξαῖοι τρέσξεις ἐπὶ τὰς πόλεις, ὀμνύναι κελεύοντες, 
ποιήσειν κατὼ τὼ βασιλέως γοάμματα, γομίζονϊες, ὀκνή- 

σειν μίαν ἑκάςην τῶν πόλεων ἀπεχϑάνεδδται ἅμω ἑαυτοῖς 

τε καὶ βασιλεῖ. ἐπεὶ μέντοι εἰς Κόρινϑον πρῶτον αὐτῶν 
ἀφικομένων ὑπέφησαν οἱ Κορίνθιοι, κοὴ ἀπεκρίναντο, ὅτι 

δὲν δέοιντο πρὸς βασιλέα κοινῶν ὅρκων, ἐπηκολέϑησων 

καὶ ἄλλαι πολλὴ πόλεις, κωτὼ ταῦτω ἀποκρινόμεναι. κοὴ 

αὕτη μὲν ἡ Πελοπίδου καὶ τῶν Θηξαίων τῆς ἀρχῆς ρὲ 

ζολὴ ὅτω διελύθη. 
Αὖθις δ᾽ Ἐπαμινώνδας, βεληϑεὶς τὸς ᾿Αχαιὸς πρε- 

ἔα αι, ὅπως μῶλλον σφίσι καὶ οἱ ᾿Αρκάδες καὶ οἱ 

ἄλλοι σύμμαχοι τοροσέχοιεν τὸν νᾶν, ἔγνωκε φρατευτέον 
Ύ ΦΌ Α, ἈΝ. “ 7 ᾿ ἢ ϑ ιν -“ 

εἶναι! ἐπὶ τὴν ᾿Αχαΐαν. . Πεισίαν οὖν τὸν ᾿Αργέϊον, φρατη- 
γῶντα ἐν τῷ ἔΑργει, τέίϑεει προκατωλαξεν τὸ Ὄνειον. κα 
ὁ Πεισίας μέντοι, κατωμωϑὼν ἀμελεμένην τὴν τῷ Ὀνέίου 

φυλακὴν ὑπό τε Ναυκλέους, ὃς ἤρχε τῷ ξενικξ τῶν Λα- 

διαφϑείρει, Ολβαὶ, διαφθείρῃ, 
τοριήσειν, ἴῃ εἀά, Α, 1, Βτγ]. Οαῇ. 

Ἰεκίιυν χαστὰ σὰ βασιλίως «οοῆσαι 
γράμματα. 

ὑσίφσησαν, ΟὈδίτεταπε, Ψιάς Τπάϊ- 
φετ, 

κατὰ ταῦσα, Ῥοτίυ5 οπιοπάαι κα]ὰ 
σαὐτά, Νόοῦ τηλίς, 

πειριδολή, Βυρτα ἵν, 8, 18, τσερι- 
ξάλλεσθϑαι αταῖ τ ΠἧΪ δθΌτηετς, μὰ. 
Ρᾶγαγε, ἴθ ΑΠΔΡ, νἱ, 3, 1, Ογτορ. ἰ, 
4..1γ,. ἰἰ], ιν χ3. εἰξ Πα τοῦ ροπιίατη, 
Ηΐπο σιριδολὴ ἢ,1, οἷ δσοπαῖυ5, ἔυ- 
ἀϊυτη ἱπυρετ ποασυϊγτεηάί, ὧξ τρόϊε 
ΜογὰΝ ἱπιεγργείδίυν, Θυοάῇ ἤπιυ! 
γειδυπὶ διειλύϑη νοϊυετία ὄχρηίτηοις, 

σαι ἱπιογργοεῖδυὶ : Αἴαᾳυς ἰΐϊὰ Ῥε- 
ορίάδο εἰ Τ᾽ θαηΐς ἱπηρετίυτι Βγπιὶ- 
ἴετ δα ρΙ ἐκ η εἰ ν5 ογερίαπι εἰ ἀϊθο. 
Ἰαΐαπι ας, ΕΠ επΐπιὶ σπεριδολὴ οἰἰδτη 
δτηρί οχαιίο ἀρυὰ Χορδορῃοπίοπι ἀς 
Μεηδιίοης, γρρ δι. 

δ. 411. τορυσαπαγίσθαι. Ἰοάἀοτγαν 
αν, 75. ἀς μ γυΑμ τὰ σὸς ᾿Α χαίους καί 
τινας ἄλλας πόλοιρ προσηγάγετο" ηυοὰ 
εὐ π. 1. πιαὶῖτη, Οδοιεγαπὶ Ὀγτήςξη, 
Ναυρδξξαπι εἰ Οὐ νάοπεπι ῥγεοἢαϊο 
Αομδοταπι ᾿ἰδεγανὶς, ἀυξδῖοτς Ὀϊοάο- 
το, Νίάς αρτὰ δὰ ἵν, 6, τ4. 

ἀμελουμίνην, Ἑἀὰ, Α, 1. Οαῇ. τλδῖς 
ἀμιελνμένων, 



ΓΙΒΕΒ ΝΠ. ΟΑΡ.Ὶ. ᾿ 397 

κεδαιμονίων, καὶ ὑπὸ Τιμομάχου τῷ ᾿Αϑηναίε, κατα- 
λαμδάνει νύκτωρ μετὼ διογιλίων ὁπλιτῶν τὸν ὑπὲρ Κεγ- 
χρεῶν λόφον, ἔχων ἐπ]ὼ ἡμερῶν ἐπιτήδεια. Ἔν δὲ τωύ- 42 
ταῖς ταῖς ἡμέραις ἐλϑόντες οἱ Θηδξαῖοι ὑπερδαίνουσι τὸ 

᾿ὔθϑνρειον, καὶ φρατεύουσι πάντες οἱ σύμμαχοι ἐπ᾽ ᾿Αχάαΐαν, 
ἡγεμένε ᾿Επαμινώνδε. τὐροσπεσόντων δὲ αὐτῷ τῶν βελ- να 
τίςων ἐκ τῆς ᾿Αχαΐως, ἐνδυναςεύει ὁ "Ἐπαμινώνδας, ὥξε “““ 

μὴ φυγαδεῦσαι τὸς κρατίςεἐς, μήτε πολιτέαν μεταφῆσαι, 
ἀλλὰ πιςὰ λαδέιν παρὰ τῶν ᾿Αχαιῶν, ἦ μὴν συμμάχϑὲ 

ἔσεογαι, καὶ ἀκολεϑήσειν, ὅπη ἂν Θηξαῖοι ἡγῶνται" Καὶ 
ὅτως ἀπῆλθον οἴκαδε. Κατηγοράντων δὲ αὐτῇ τῶν τε 43 
᾿Αρκάδων καὶ τῶν ςασιωτῶν, ὡς Λακεδαιμονίοις κατε- 
σκευώκὼς τὴν ᾿Αχαΐαν ἀπέλϑοι, ἔδοξε Θηξαίοις, πόμ- 
Ψαι ἁρμοςὰς εἰς τὰς ᾿Αχαΐδας πόλεις. οἱ δὲ ἐλθόντες, 
τὲς μὲν βελτίςους σὺν τῷ πλήϑει ἐξέξαλον, δημοκρατίας 

δὲ ἐν τῇ ᾿Αχαΐω κατέφησαν. οἱ μέντοι ἐκπεσόντες; συ- 

φάντες, ταχὺ ἐπὶ μίαν ἑκάφην τῶν πόλεων τφορευόμενοι, 

ὄντες οὐκ ὀλίγοι, κατηλϑόν τε Καὶ κατέοψον τὼς πόλεις" 

ἐπεὶ δὲ κατελθόντες ὀκέτι ἐμέσευον, ἀλλὰ προϑύμως 
συνεμάχεν τοῖς Λακεδαιμονίοις" ἐπιέζοντο μὲν [γὰρ] οἱ 

Ττιμομάχνυ. Ἰάετι ν᾽ ἀείατ, 4] δηϊεα 
φορίδ8. ἴθ ΤὭτγαοία ἀυχοτγαῖ, ἐς αυο 
Ῥετηοβῆοπεβ οοδίτα Ατβοοτγαῖ, Ῥ. 
658. εἀ. Ἀεἶκε. 

τὸν ὑπὲρ Κεγχρεῶν. Ἑάὰ, Α. 1. (δᾶ. 
τηαὶς σὸν ογηϊταηΐ ; εϑοάεπιὶ εἴδη 
Κιγχρειῶν Ὠαθεηϊ. 

8. 42. ταῖς ἡμέραις. Οτάο νεῖδο- 
τὰτ ἴῃ Ἑἀά, Α. ... Οαῆδὶ. ἢἰς εἢ: 
ταύταις οἱ Θηξαῖοι ταῖς ἡμέραις ἰλϑόν- 
φες, 

τυροσπεσόντων. Οὐπὶ εὐπὶ ΤΡ] 1063 
τοβατεηῖς, 1 τεξὶε Μοτγὰβ, ααϊ ἴε- 
αθξῃ8 ἐνδυναφεύει ἐχρ! οαῖ: δαξτοτταῖς 
ἴαα ρεγῆσετε. Εὸ Ἱεηΐα Ὠ]οάοτγαϑ ἃ- 
᾿αὰς ἀϊχεταηΐ κασαδυναςεύειν, 4υο- 
ττῃ ἴοςα ρΡοίαϊς ΥΥ εΒε]ης αὰ Τϊοάοτ. 
Ρ. 599. Ιάεπὶ Ὠϊοάοταβ χιϊϊ. τοι. ἢ- 
τὰ]! {επί ἀϊχὶς ἐνίσχυσαν. 

8, 43. αὐτῷ. [τὰ τεξὶς εἀϊς, Βτ, εἰ 

Οδῆδὶ. τέσερεγαπί εἰίδτη δοποῖαν. 
ϑίςρῃ. εἰ Ὕ εἸ, ῥτὸ νυϊξαῖο αὐτῶν. 

φασιωτῶν, ἴτπι 1,. Βτερἤδη, ὙΥΘΙ͂, εἢ 
ἀντισασιωτῶν, ϑεὰ ὰηἰ ἢος ἰπ ἰοοο 
ςασιῶται, αἱ ἀπῖδα {6ξξ, 20. εἴδῆξ 
σύμμαχοι, ἴτὰ Ἡετοάοι, ἱ. 59. εἴ 811]. 
Οἵ. Μψαϊεῖ, δὰ Ηδτροοτγ. ἴῃ ἢ. ν. Χε- 
ποΡὨοητὶ ἰάεπιλ νεγθατη ἱπ Απδραῆ 
Υἱ. 6. 6. τεβίταϊς ῥῬτὸ νυ !ρβαῖο φρατιω- 
σῶν Ζευπίυβ ἐχ Τυπτπα εἰ Οοάϊες 
Οὐε!ῇ. 

Λακεδαιμονίοις. Ἐ65 ΑΟμαῖξε ᾿ϊᾶ δὰ πὶ 
σοηπιίτα ξ, ὧς 6 τὰ Γιἀσεἀξογηοπίο- 
τὰπι εὔει. Μογωβ. ϑοίϊϊοες ἴῃ ρἷς- 
Παας ΑὐΠαΐϑε οἰ ἑατίθιι5. Οἱ ρατομὶα 
Ἰπδίταία εγαῖ, ποι ἀξπηοογαῖία, αυᾶτς 
τηδρ5. ἱτηρογῖο [ϑοεαἀξοσηοηϊογυτη ἴα- 
γεῦθδηϊ. 

μὲν [γάρ]. Ῥατιϊσυΐδτη γὰρ Ὀποῖκ 
Ἰηοϊυΐατη ἀοϊοπάατη οεηΐες Μοτσυς, 
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ΕῚ 2, ε 5 ἐ-Ν ᾿Αρκάδες ἔνϑεν μὲν ὑπὸ Λακεδαιμονίων, ἔνϑεν δὲ ὑπὸ 
᾽ » ᾽ Χ »"» »" ΄ Ν 

44᾿ ᾿Αχαιῶν" ἐν δὲ τῷ Σικυῶνι τὸ μὲν μέχρι τότε κατὼ τοὺς 

᾿Αχαιῶν νόμες ἡ πολιτεία ἦν. ἐκ δὲ τότε βελόμενος ὁ 
Μ “ ἯΗΝ "» ͵ὔ νἡ ΄ ν “ 

Εὔφρων, ὥσπερ παρὼ τοῖς Λακεδροιμονίοις ἦν μέγισος τῶν 

πολιτῶν, ὅτω καὶ ταρὼ τόις ἐναντίοις αὐτῶν πρωτεύειν, 
΄ Ν ᾿, » ͵7 ἊΣ ἈΝ ᾿᾽ 7 ε 5 Ν ε 

λέγει πρὸς τὸς Ἀργείους κω τὸς Αρκάδως, ως, εἰ μὲν οἱ 

πλουσιώτατοι σαφῶς ἐγκρατεῖς ἔσοιντο τοῦ "Σικυῶνος, 
"» »" Γ 7 4 -»ΟΟ᾿ε ͵ »ςἼ Ἀ 

ἀτέχνως, ὁτῶν τύὐχῇ, σώλιν λώκωνιει ἡ πόλις εῶν δὲ δη- 
͵ 7 3» 5 «“ Ὅς Ριι ξ 7 

μοκρατία γένηται, εὖ ἴξε, ἔφη, ὅτι διωμενέϊ ὑμῖν ἡ πόλις. 
ΟΝ ΓΙ ᾿΄ ἀκ. ξ “ Ν 
ἐὰν οὖν μοι παραγένηοϑε, ἐγὼ ἔσομαι ὁ συγκαλῶν τὸν 
δῆμον, καὶ ἅμω ἐγὼ ὑμῶν ταύτην τὴν πίςιν ἐμαυτῇ δώσω, 

κρὴ τὴν πόλιν βέξαιον ἐν τῇ συμμαχίω παρέξω. ταῦτα 

δι, ἔφη, ἐγὼ πράξω, εὖ ἴςε ὅτι, πάλαι μὲν χωλεπῶς 

φέρων, ὥσπερ ὑμεῖς, τὸ φρόνημα τῶν Λακεδωιμονίων, 
3 ν ὃ » ε' σι 

“5ἄσμενος δι, ἂν τὴν δουλείαν ἀποφυγών. Οἱ ἕν ᾿Αρκάδες 
κρὴ οἱ ᾿Αργεῖοι, ἡδέως ταῦτ᾽ ἀκξοντες, τσωρεγένοντο αὑτῷ. 

ὁ δὲ εὐθὺς ἐν τῇ ἀγορᾷ, παρόντων τῶν ᾿Αργείων κφὴ τῶν 

᾿Αρκάδων, συνεκάλει Ὁ δῆμον, ὡς τῆς πολιτείας ἐσομένης 
᾽ “ " ΠΟ Ὁ 7 ᾽ Ν Ν "“ εἾ 
ἐν τόῖς ἴσοις γ5 ὁμοίοις. Ἔπεὶϊ δὲ συνήλϑον, ςρατηγὰὲς 

ἐκέλευσεν ἐλέαϑ αι, ἕστινας αὐτῶς δοκοίη" οἱ δι᾽ ἡρᾶντο 

αἰυτόν τε τὸν Εὔφρονω, καὶ Ἱππόδαμον, Τὸ Κλέανδρον, κοὴ 
᾿Ακρίσιον, νὴ Λύσανδρον. ὡς δὲ ταῦτα ἐπέπρακτο, αὶ ἐπὶ 

Α ᾽ ,’ “ὟΝ 

τὸ ξενικὸν κωϑίςησιν ᾿Αδέαν, τὸν αὑτῷ υἱὸν, Λυσιμένην τὸν 
ΨΥ ᾽ »ΧΝ Ἀ ΄ “ 

λΟτρόοϑεν ἄρχοντα ἀποςήσας. Καὶ εὐθὺς μὲν τότων τῶν 

πες ἰΐϊα ορὺ5β εἶξε ουὐπὶ ὅ8:, 1,, οἱ ὟὟ, μίγιφος, Ἰηΐγα ο. 3. 7, φιλαίτατο 
Ἰερεῖς δηΐσα ἔσωτα ῥγὸ ἐσεί, Ἐςεέϊς! 
Τῃ πιαγρίπς 1νδοῃοὶ, οἷ μὲν ὅν, 

8, 44. Σικυῶν, ΨΜίάς Ἰίοάογ, χν. 
70. 4] Ευρῃτοποπὶ, δάϊυζατη ἃ0 Ατο 
Εἰνί5, ὁοπἤ!α ἴαα. ροτίςοι δ, ορείπλα- 
τσ αὐδάγαρίητα οἸςοἱ δε οἴ πηοτοςηδ- 
τόθ τη! το ἀἸυΠῆς Ὀτονίτοῦ,. πᾶγγαῖ, 
Ἀείετε 'ϑ ὕπο [δῖα πὰ ΟἸγηιρίαά 5 
102, ἅπ, 4, υδὶ ὙΝ οὐ ! πρς πιοηςί, 
Χεπορμοηίοπι οὐσπλ ρᾶυΐο ἰδγίοτα 
(ες δ παιτμιίοης ἴω, 

Λακεδαὶϊμονίοις ἀἰοίτωτ, 
σρωτεύων, [τὰ ἵν, Βίορ, ὙΥ, Οοηΐγα 

πρισξιύμν Α. 3, Βιγ}, Οαῇαὶ, 
δώσω. ἴτὰ οχ τυλτρίης Ἰιοποῖαν, ες 

ϑίορῃ, (οτὶρῇ ρτὸ να] καῖο σώσω, αυοά 
Μοτβ ἱπιοεγρτείαταγ  Πᾶῆο ἃ πὴς ἀᾶ- 
τὰ πὶ νοῦ ἱ8 δάση ἰεγναῦο, ἶ 

τοάλαι μέν, Οαα], μάλα μέν. 
8. 45. ἵν τοῖς ἴσοις καὶ ὁμοίοις, Τὰ 

ἢκηίδοας ἀεπιοοτατίαπι, 
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ξένων ὁ Εὔφρων τιςές τινας, εὖ ποιῶν, ἐποιήσατο, "αὶ ἄλ- 

λους προσελάμδωνεν, ὅτε τῶν δημοσίων, ὅτε τῶν ἱερῶν 
χρημάτων ᾧειδόμενος. καὶ ὅσες δὲ; ἐξέδαλεν ἐπὶ Λακω- 
γισιμῷ, κφὶ τὸς τότων χρήμασιν ἐχρῆτο. καὶ τῶν συναρ- 
χόντων δὲ τὸς μὲν δόλῳ ἀπέκτεινε, τὸς δὲ ἐξέδωλεν" ὥςε 
πάντω ὑφ᾽ ἑαυτῷ ἐποιήσατο, "γα σαφῶς τύραννος ἦν. ὅπως 

δὲ ταῦτα ἐπιτρέποιεν αὐτῷ οἱ ξύμμαχοι, τὰ μέντοι καὶ 

χρήμασι διεπράτῆετο, τὰ δὲ α, εἴ πε φρατεύοιντο, προ- 

ϑύμως, ἔχων τὸ ξενικὸν, συνηκολόϑει. 

ΚΕΦ. 8. 
ΟΥ̓́ΤΩ, δὲ τότων τπροκεχωρηκότων, "ἢ τῶν τε ᾿Αργείων 

ἐπιτετειχικότων ἐν τῷ Φλιντι τὸ ὑπὲρ τῷ Ἡραίᾳ Τρικά- 

ρῶνον, καὶ τῶν Σικυωνίων ἐπὶ τοὺς ὁρίοις αὑτῶν τειχεζόντων 

τὴν Θυαμίαν, μάλα ἐπιέζοντο οἱ Φλιάσιοι, κφοὶ ἐσπανί- 
ζοντο τῶν ἐπιτηδείων" ὅμως δὲ διεκωρτέρεν ἐν τῇ συμμα- 
χίω. ᾿Αλλὰ γὰρ τῶν μὲν μεγώλων πόλεων, εἴ τι καλὸν 

8. 46. φειδόμενος. Οἱ. ἱπέτα ο. 3. 

᾿ χρήμασι. Ἐδὰ, Α. 1. Ολῆα!. χρήσι- 

προϑύμως. 1. ΟαῇΑ]. πρόϑυμος, ΑἸά, 
πρόϑυμως. ; 

8. 1. ἐν τῷ Φλιῶναι. Ιῃ ἀϊκίοπα 
ῬῃμΠαἤογατι, Μογὰ8 ἱπιογργοίδιαγ, 

Τρικάρανον. 1ἰὰ τηᾶτρο 1,. 81. ὟΥ, 
Ψυϊεο Τρίκρανον. θεὰ ἱπέγα 4. [εξξ, τα. 
εξ Τρικάρανον ἴῃ. Οπχη 8 Εὐἰτοπὶ 5 
Ἔχοερία (απ. [πῆγὰ [εξὶ, 5. εἴ αἰ. δᾶ- 
ἄστη εξ ἰῃ Ἑάά. Α. ,. Βτγ. σα. νατῖε- 
ἐδ5 Τοτρίωτθο, ϑιθρῃδηιβ ΒΥΖ. Τρικά- 
φανα, ἰπααϊς, φρούριον «ἧς Φλιασίας. 
Ἰεπιοῆῖμεπος Οτὔαῖ. ρτὸ Μεξαίοροὶ. 
Ῥ. 206. εἀ, Βεἰίκε αἷς, Το θο πη ηο 5 
γοΪα δ τεβίταογε ῬΗ]αἢἢβ στὸ Τρικά- 
ῥάνον, δὶ 5. Πο ες Οοάϊοὶς Βανδτῖ- 
οἱ Ρ. 57. δὲ τχοηθὲ: φρόριόν ἐξι τῆς 
᾿Αργείας τω καλύμενον, ρίδηε αὐ Ηδτ- 
Ῥοοτγαϊίοη ἱπ ἢ. ν. Οεεΐεσγυπὶ ἀδαϊε 
Ὦοσ Χεπορποη δπίπηο ἴπο ἴῃ [86ε- 
ἀφουηοηΐοβ ὑτορθηίο εἴ ἀτηοτὶ Υἱοὶ- 
τἶδο, αὐ ἀἰζοϊά ἴα ραγνάταπι τρίτη 8ο- 
φὨτΑτ 8 εἴ ςοροὔιβ ἐπδτγαγοῖ, ἀπ 

ἰπ τε ῦ5 τπηδ]οτῖ θυ ἐγαάθηἷβ ἴδοοτε 
ἴοϊει, Ἐχῇϊο εηὶπὶ πιυϊτδίιβ Ὁ Α- 
τηδηϊεηῆθι8 ῥτορίεγ βυάϊυτα ἴῃ 1.8- 
οεἀξοπιοπῖοβ (νἰάς Ὠϊορεποτῃ ἱϊ. 42. 
εἰ Ῥαυΐαπίατα ν. 6.) (πάφπι ἔοσιαηᾶ- 
τατγα αάταπι ἥχῖε ἴῃ τὸς ΘΟ] αηΐα, 
αυᾶπὶ [ιδοεάξοτηομὶϊ τεβαυσγανεγαηῖ, 
ἦαχῖα ΟἸγηρίαπι. Απαθαῖ, ν. ο. 3. 
γελῶ Ματῖρὸ 8ι:. ἵν. ἐσσιάνι- 

ζον. ϑεὰ ἱπῖτα ἴδξξ, 16, ἤρα οι σσα- 
νιζόμενοι. ἴῃ οαάοτη ἴδγηθη τὰ ἰπέγα 
ΟΔΡ. 3.1. πάντων σσαανίζοντες ἸεσΊΤΟΓ. 
Αξείναπι Ἰερίταγ ἀς ψεπδῖ. 12. ὅ. 
Ηἰΐετοπ. ἱ. 14. εἴ 25. Απαραΐ. ἴϊ. 2. 
12. ΟΥτορ. 1]. 2. 18. ν"]], 6. 23. ἥπε 
οτηηὶ γαγίοίδίθ. 

ἀλλὰ γάρ. Ἦοο {ξουπάσπῃ σαρυϊ 
ἀϊρτγεάϊτας ἃ ἔεγὶς τεύυση δὰ ἰδυάςς 
Ῥῃ)ϊαπογατῃ ; εἰ τεβ Δπὶ δηίς ἀείοτὶ - 
Ρίδβ ἢπο ἴΐὰ τορεϊαηίυγ, αὐ ΡΗ]ϊαῆο- 
ΤᾺΠῚ ΠηΔΧΙΠ16 ταῖϊο Ὠαθεδίατ, οἴ αυδὲ 
εοταπι ἴῃ βεγεηάϊβ Πὶς τοθὰ5. ρᾶγίες 
ξαεῆπί, ἐχροηδίασ. Μοιὰβ8. Μαηὶ-. 
τεαπὶ οἰαπὶ εχ ἢᾶς ἀϊρτεῆίοης Χε- 
ΠΟΡΒοπεΐβ ἰῃ 1«ἀςεἀφοπιοηΐοβ υάϊαμα 
εα! 
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ἔπρωξαν, ἅπαντες οἱ συγγραφεῖς μέμνηνται. ἐμοὶ δὲ 
δοκεῖ, καὶ εἴ τις μικρὼ πόλις οὖσα πολλὰ καὶ κωλὰ ἔργα 

5.διυνέσρανται, ἔτι μᾶλλον: ἄξιον εἶναι ἀπύφαθειν; ᾧλι- 

ἄσιοι τοίνυν Φίλοι μὲν ἐγένοντο Λακεδωωιμονίοις, ὕ ὅτ᾽ ἐκέϊνοι 

μέγιξοι ἤσαν" σφαλέντων δὲ αὐτῶν ἐν τῇ ἐν ΚΩ͂Ν 

μάχῃ, αὶ ἀποςάντων δ. ταολλῶν ΝΜ ἀποςάντων ὃ π 

πάντων τῶν Εἱλώτων, ἔτι δὲ τῶν συμμάχων, πλὴν πάνυ 

ὀλίγων, ἐπιςρωτευόντων δὲ αὐτὸϊςς, ὡς εἰπϑν, ττάντων τῶν 

Ἑλλήνων, ταιςοἱ διέμειναν" καὶ ἔχοντες πολεμίους τοὺς 

δυνατωτάτες τῶν ἐν ἸΠελοποννήσῳ ᾿Αργείες κοὴ ᾿Αρκάδας, 

ὅμως ἐξοήθησαν αὑτὸς, καὶ διωξαίνειν τελευταῖοι λα-- 

ς εἰς Πρωσιὼς τῶν συμξοηϑησάντων, (ἦσαν δὲ τοι, 
Κορίνθιοι, ᾿Επιδαύριοι, Τροιζήνιοι, Ερμιονεῖς, ᾿Αλιξς, ἼΣι- 

3 κυώνιοι, καὶ Πελληνέϊς) οὐ γὰρ πώποτε ἀφέξασαν, ἀλλ 

ὡ δι᾽, ἐπεὲὶ ὁ ξενωγὸς τὸς προδιαξεξῶτας λαϊδὼν ἀπολι- 

πὼν αὐτὼς ὥχετο, δδὲ ὡς ἐπεςράφησαν, ἀλλ᾽ ἡγεμόνα 

μιοϑωσώμενοι ἐκ Πρασιῶν, ὄντων τῶν τοολεμίων᾽ περὶ 
᾿Αμύκλας, ὅπως ἐδύναντο διωδύντες, ἐς Σπάρτην ἀφίκον- 
το. Καὶ μὴν οἱ Λακεδαιμόνιοι ἄλλως τε ἐτίμων αὐτὲς, 

4 καὶ βὃν ξόια ἔπεμψαν. Ἐπεὲ δι, ἀνωχωρησάντων τῶν 

πολεμίων ἐκ τῆς Λακεδιύμονος, οἱ ᾿Αργεῖοι, ὀργιζόμενοι 

τῇ τῶν Φλιασίων περὶ τὸς Λακκεδιιρμιονίους τροϑυμίῳ, 

ἐνέδαλλον πανδημὰ εἰς τὸν Φλιζντα, ὶ τὴν χώραν αὐτῶν 
ἐδύεν, ἀδὲ ὡς ὑφίεντο᾽ ἀλλὼ καὶ ἐπεὶ ἀπεχώραν, φέ- 

ράντες ὅσω ἐδύνανῖο, ἐπεξελϑόντες οἱ τῶν Φλιασίων ἱππεῖς 

δ, λ, λαχόντες, Οὐπὶ ἰἰ5 ἴῸγ8 [τὰ ος- 
σ᾽ἀπῖει, υκἱοοίογαπι Οἱ εἰ πανὶ γογα 5 Ῥτα- 
δαν ἐγκήγεης, Ῥγὰ δε Ἰοοὰβ την ἰ πλι8 
ασοηίσδε ἃ ταδὶ το τ ἴϊ, 56. Δρυὰ 
Ῥαυϊκηίαπη ἢ}, 24. Οτ᾽ Γο δίτον Β ἠδ ον 
Οατετῦπὶ ἃρούθοίη ἀοπτατῃ τοδάι {ςἐϊ! - 
οὐς 3, ἱπ ψενδί» ἀδὲ ὡς ἰσιγράφησαν, 
ρυίαθας Μοταβ, αυΐ; (οπιδητίατγατη οὐ- 
ἀϊπεπὶ γηΐγε ρετίατθαῖαπι οἶδ, ἀπηο- 
τανίς, Οοττυρίοϊα νεγοΐβ οὐ γὰρ σό- 

«γοστε ἰΠὨξοτγοῖς νἱἀδίιγ, 
δ. 3. ἐσιγράφησαν, Ησοο (φηΐὰ ἰπ 

Χοεπορμοηῖς ΑἸ ὈΪ ποη τεροτὶ ς ἰρίτας 
ἴοτίς πιφράφησαν] οηάυπι εἴξ. 

᾿Αμύκλας. δ ἀρτα νἱ, 5. 30. 
8, 4. ἰσὰ Ῥαπίὶσαϊαμα δὲ οταϊῆε 

Οὐῆλ]. Ἐοάςπι ἀείηάς ἐνίδαλον, 
ὑφίενφο, Δ, ), Βεγ1, Οαβα]. ἠφί- 

ἐντὸ. 
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ἐπηκολῶϑεν αὐτός, κα, ὀπιοϑοφυλακέντων τοὺς ᾿Αργείοις 
τῶν ἱππέων ἁπάντων κα λόχων, τῶν μετ᾽ αὐτὰς τεταγμέ- 
νων, ἐπιθέμενοι τὅτοις ὁξήνονται ὄντες, ἐτρέψαντο πάντας 

τὸς ὄπιοϑεν φύλακας, "Τα ἀπέκτειναν μὲν ὀλίγους αὐτῶν, 

τρόπον μέντοι ἐφήσαντο, ὁρώντων τῶν ᾿Αργέων, ἐδὲν δια- 
ἔρον, ἢ εἰ ττώντας ἀπεκτόνεσαν αὐτές. 
Αὖθις ὃ ἢ Λακεδαιμόνιοι μὰ καὶ οἱ σύμμαχοι ἀϑάρω; 

τὸ Ονείν, Θηδαῖοι δὲ τοροσήεσαν ὡς ὑπερξησόμενοι. τῦο-- 

θευομένων δὲ διὼ Νεμέας τῶν ᾿Ηλείων να ̓Αρκάδων, ὕπως 
συμμίξαιεν τὸς Θηξαίοις, προσήνεγκαν μὲν λόγον τῶν 

Φλιωσίων φυγάδες, ὡς, εἴ ϑελήσειαν ἐπιφανῆναι μόνον 

σφίσι, λάζοιεν. ἂν Φλιῶντα᾽ ἐπεὶ δὲ ταῦτα. παομομς 
γήϑη, τῇ τῆς νυκτὸς ὑπεκαϑθίζοτο ὑπ᾽ αὐτῷ τῷ τέχει, κλί- 

μακῶς ἔχοντες, οἵ τε φυγάδες, καὶ ὥλλοι μετ᾽ αὐτῶν ὡς 

ἑξακόσιοι. ἐπεὶ δὲ οἱ μὲν σκοποὶ ἐσήμαινον ἀπὸ τοῦ Τρι- 

καράνεε ὡς πολεμίων ἐπιόντων, ἡ δὲ πόλις τὸν νᾶν εἶχε 
πρὸς τὥτοις; ἐν δὴ τέτῳ οἱ ταροδιδόντες ἐσήμιωινον τόϊς ὑπο- 

κωϑημένοις ἀναξαίνειν. 
τῶν Φρερῶν τὼ ὕπλω ἔρημα, ἐδίωκον τὸς ἡμεροφύλωκας 

Οἱ δ ἀναβάντες, καὶ λαζξόντες δ 

λόχων, τῶν, Ἑάά, Α. 1. Βτ. Οσεῇ. 
λόχες, εἰ ἀεὶπάς φώσες ἑξήκονσω---ῖν- 
«ας. 

δ, 5. ὑπερξησόμενοι. ὅτ, τηοηῖς ΟὉ- 
Πδῖο ῥγϑῖογιο, ΡὲῚ Τὰ ροηίογα ἰοοὰ ἴῃ 
τεβίοηεπι Οοτπι δοᾶπὶ ραηδίγαγεηῖ, 
γιάε ἴαρτα νἱ. 5. 42. 

λόγων τῶν--Φυγάδες. [τὰ ῥτὸ νυἱ]- 
ξϑῖο λεγόντων {οτὶρῆς ϑιθρῃ. ἰάᾳυς 
Ῥοῖφα ἴῃ 1 Ὀγὶβ γειθυ 5 (6 γτερετ δ 
αἰχῖτ, Αἴᾳὰς ἰϊα εἰἴατη επιεηάδγὶ νο- 
Ἰεῦαι Μαυκίαπὰ δὰ 1γῆδπι Ρ. 692. 
"ςἀ, Ἀεἰίκε, Ιη εὐἀϊτίομς Οαῆδὶ. εἃ 
οἴίατη φυγάδων. Οφίεγασχ ἀυδίαπὶ 
τεϊϊαυΐϊς Χοηορῆοπ, δὰ ᾳυοίπαπι ἵε 
οοηνεσίοι πὶ εχίω!θθ, Τθθδηοβ. 8 Π 
Τοοῖοβ ὃ Νεο δρρϑτγεῖ ἴατϊβ τηδηϊξεῆῖο, 
αυϊπᾶπι ἴῃ ᾿πηάϊὶς Το εάεηης δὰ ἃγ- 
οἶβ τηῦτοβ, γἱάφητοτῦ τἀ πλε ᾿ρῆ ΤὭε- 
Ὀδηὶ ἰητεἰ]]βὶ, 

τῷ τείχει, ΘῈ ἱρία ἄγος, δι δοτο- 
᾿ ΡΟΪΙ, 

ἀπὸ σοῦ Τρικαράνον. (οτητηα Ροῖ 
ποπιεη οδέε}! Τα}, πὸ Ἰεέζοσ, ἴα]- 
1.5 60, ἃ δηΐὰ ἀετγατοῖ, Αὐρῖν! τοὶ- 
Ἰϊοεῖ, φυὶ οαει τι πος ᾿ρη υτὸὶ 
Ῥῃ]Παἤοτγαπὶ ἰτητηϊηξη8 τοπερδηῖ, (νὶ- 
ἀς {υρίὰ 8. 1.) οοπηηθηὶ σοΟηῇ]ο 
οὐπὶ ὙΠΕΌΔηἶβ τὰ εἰ ὉρρΡαρπδεῖο- 
Πεπὶ πο Ἔχίεαυεδηΐιγ. Εἴς ἰρὶ- 
ἴὰγ ἐρεσυ]αίοτες αἀνγθηΐτα τηοηεηΐ ἃ 
Ὑποᾶγαηο  Ὠϊΐαας ἱπίφητὶ ΡΗΠΑΠὶ, 
ἰηΠάϊα5, Τὰ Ὁ ἄγος Ἰαϊθηῖεθ, πο δηὶ- 
τηδανογίεθαης. Ηἰΐπο τυὈϊῖο Ατρῖνὶ 
οὐπὶ Ατοδάϊθυ8 ἱπέγα Ρ. 8. ὈγΌεπ οἷτ- 
ουτηάδηϊξ οἵ τηυτοβ δτοῖβ ρεγίοἀϊιηϊ, 
ἀμπὰ ὙΒεθαπὶ ἰητὰβ ἴῃ τος ρυρηδηῖ. 

ἐν δὴ σώτῳ, Ἦος εχ εἐπηεπάδιϊοπε 
ΤξομΟΪ. τεςερὶς ρτὸ νυ! ζαῖο δὲ εἰἰατα 
Μοζωε. 
Ωἃ 

ννὸὰ γεστλορντ το. 
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ὄντως δέκα, (ἀφ᾽ ἑκάςης δὲ τῆς πεμπάδος εἷς ἡμερο- 

φύλαξ κατελείπετο) καὶ ἕνω μὲν ἔτι καϑεύδοντω ἀπέ- 
χτεῖναν, ἄλλον δὲ, κατωφυγόντω πρὸς τὸ Ἡραῖον. φυγῇ 
δὲ ἐξαλχομένων ἀπὸ τοῦ τείχες εἰς τὸ ἄςυ, ὁρώντων τῶν 
ἡμεροφυλάκων, ἀνωμφισφητήτως εἶχον οἱ ἀνωξάντες τὴν 

7 ἀκρόπολιν. Ἐπεὶ δὲ, κραυγῆς γενομένης εἰς τὴν πόλιν, 

ἐξοήϑουν οἱ πολῖται, τὸ “μὲν τρῶτον ἐξελθόντες ἐκ τῆς 

ἀκροπόλεως οἱ τοολέμιοι ἐμιάχιοντο ἐν τῷ πρόδγεν τῶν εἰς 
"τὴν πόλιν Φερεσῶν τουλῶν᾽ ἔπειτα τολιορκώμενοι ὑπὸ τῶν 

προσ δδηϑ ἕντων, ἐχώρουν πάλιν πρὸς τὴν ̓ ἀκρόπολιν' οἱ ἢ 

ὁπλιται συνεισπίηηουσιν αὑτοῖς. τὸ ἡμὲν οὖν μέσον τῆς 

-δρἐροπόλεως εὐϑὺς ἔρημον ἐγένετο ἐπὶ δὲ τὸ τέρχος "ὰ τὸς 

πύργους ἀνωδάντες οἱ πολέμιοι ἔπωιον χρὴ ἔδωλλον τὲς 
ἔνδον, οἱ δὲ χαμόϑεν ἡμύνοντο, κα κατὰ τὰς ἐπὶ τὸ τεῖχος 

8 Φερόσας κλίμακας τοροσεμάχοντο. ᾿Ἐπεὶ δὲ τῶν ἔνϑεν 
καὶ ἔνϑεν πύργων ἐκράτησάν τινων οἱ τσολῖται, ὁμόσε δὴ 

ἐχώ ᾿ Ἴ ἧς ἀναξεζξηκό ἱ δὲ, ὠϑό ἐχώρουν ἀπονενοημένως τοις ἀναθδεξηκόσιν. οἱ θὲ, ὠν8- 
φ' -ὁ 2.ϑ -»ν ᾿ς αν Ν »" Δ ᾽ ἔλ 

μένοι υπ αὐτῶν τῇ τόλμη τε καὶ τῇ μῶώχη, εἰς «ον 
δ φ' ᾽ ΡΥ, “ Ἐῶ χο δ..2 " ἀν δ οςς φυγείλθντο. ἐν δὲ τότῳ τῷ καιρῷ οἱ μὲν ᾿Αρκάδες καὴ οἱ 

᾽ »" ἯἨἾ Ἶ τ ἰω Ν Ν 

᾿Αργεῖοι περὶ τὴν πόλιν ἐκυκλδντο, καὶ κατὼ κεζφιωλὴν 
προς ἐκ νυν μονωνσααννεσυσο, 

ἃ, 6. τιμπαάδος. Μαῖρο 81. 1, σοπιρατδηάιβ οἵδ αἰτοῦ Ἰοοὰβ ἰηΐτα 8. 
πιμσάδος, Ναϊξαίιπιὶ ἐσ ῬΟΪΠὰσα ἃ, 11. 6Χ αὰο ἂρρᾶτεῖ, ἃ ϑίογοηθ δάνε- 
127. ἀείεπαϊε Μοτα8. πἰφητὶ 'Τυϊοαγταπαπι, Ατρνογαστη οᾶ- 

ἵξαλλομένων, [π|6| Πρὸ οπιηΐατη δοΙαπὶ ἴῃ φαΐτο τεριοηΐβ ἰοοο δα 8Εὲ εἰ 
Ῥγθ ἢ ατογατη τη τα τὰ, ααοταπι ΠῸ - 
τηεγαβ οτας ααἰπαυδρίπια, Οεοιογαγη 
τηᾶτρο Γοηοῖαν, κατὰ τῷ σάχυς. 

8, 7: ψινομίνης, ἴῃ πιαγρίης οἱ, 
εἰ ἀφικομίνης. 

μέσον τῆς. Μοτὰβ αὐυθτῖί, ἀπ ἀγοδ, 
Γρατίαπι, πιαηϊ πηοητῖ8 ἱποϊ απ, ἰη- 
τε! ρατογ ὃ ΜΙΗΐ ἐραιίαπι οατης, ἰπ- 
τοῦ υὐοία ρόττᾶς οὐ δογορο!η τησάϊαπι, 
Πρηϊ βοατὶ νἱἀσταγ, 

8, 8, κατὰ κιφαλήν. ΜοτὰΒ ἰπΐει- 
Ῥγοίαιαγ ἀἰοίεῥεν, ἱπ ἐιρεγίονε ἰοῦος 
σοη δίδει ταῖποη, Ἰοοῦπὶ υησ ἢρὶ 
οδίσοτογεπι ΘΠ, Βο Πσεῖ αὐ Πτοτη 
Ἰοσοτασι Ῥοος ποίσαπιαϑ, αἰ φηΐον 

ἃτοῖ ἔετε ΡῬη!Παπογατα ορροῆιατη : Εἷπο 
ἀείοςη 5 ἀσσεῦδς ἰῃ σατηραπι, αὶ 
Ἥραϊον ροίτατι οταϊ, . ΑΟτΟρΟΙ 8 ἴῃ ὁ- 
ἀἰτίοτε τορι οηΐβ ρᾶτῖς γαῖ, οἱ πᾶης 
ψοτίας αἀἰτοδζος ὁταπτ ροτίθο τ ἷβ, δὲ 
Οοτϊηῖδαπι ἀσόεῦθαπι, ΕΪδα8, Δ Ὁ δοῖο- 
ΡΟΪὶ νεηϊθπτ 8. οσουτγοηῖοβ, ποζηὶ- 
πᾶὶ ἷσ Χοπορθοη στὰς ἐς τὴν σόλιν 
φιρύσας αύλας. ΤῸ οὐἀϊτα τερίοπὶϑ ὩΣ 
ἰδ, αὐὶ δοτορο 8 οταῖ, Βίσγοηὶὶ εἰ Ρο].- 
Ἰφςηςπίδβ το ας θαπίυν Γδδτ, τα, ας 
ῬΒΠΑΠῚ ἰπιςτῖπι, ἄτα ὙΠεθαηὶ ἴῃ 
σαπιρο ἀπίς Ἡστγροαπι ᾿τοπὶ ἀροῦδηϊ, 
αὖ αἰτούα ρατίς υτγϑῖβ οἰγουγηνδηΐοπίες 
εἴ δοτοροϊϊη ἐταπίοιηϊεα. 6 ΤῸ ΡοτοΓα 



σ΄: 
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τὸ τόχος τῆς ἀκροπόλεως διώρυῆον' τῶν δὲ ἔνδοϑεν οἱ 

μὲν τὸς ἐπὶ τοῦ τείχους, οἱ δὲ καὶ ἔτι ἔξωθεν ἐπαναξαΐ- 
πος -“ ) αὐ »} ς Ν Ν ἣν 

νοντῶς, ἐπὶ τῶςς κλίμαξιν ὄντως, ἔπιον, οἱ δὲ πρὸς τοὺς 
ἐπαναξεξηκότας αὐτῶν ἐπὶ τὸς τπύῤγες ἐμάχοντο, καὶ 

πῦρ εὑρόντες ἐν ταῖς σκηνῶωῖς, ὑφήηϊον. αὑτὰς, προσφορῶν- 

τες τῶν δρωγμάτων, ἃ ἔτυχον ἐξ αὐτὴν τῆς ἀκροῦθλαν 

οτεϑερισμένῳ. ἐγταῦϑω δὴ οἱ μὲν ἀπὸ τῶν πύργων, τὴν 

φλόγα Φυβέμανο, ἐξήλλοντο, οἱ δὲ ἐπὶ τῶν τειχῶν, ὑπὸ 

τῶν ἀνδρῶν «σακόμενοι, ἐξέπεσον. Ἐπεὶ δὲ ἅπαξ  ἤρξαντορ 
ὑπείκειν, τωχὺ δὴ αᾶσω ἡ ἀμρσνθλις ἔρημος τῶν πολε- 

Μμίων ἐγεγένητο. εὐθὺς δὲ κα οἱ ἱππέϊς ἐξήλαυνον. οἱ δὲ 
πολέμιοι ἰδόντες αὐτὸς ἀπεχώρεν, καταλιπόντες τάς τε 
κλίμακας "αὶ τὸς νεκρὸς, ἐνίους δὲ καὶ ζῶντας ἀποκεχω- 
λευμένες. ἀπέθανον δὲ τῶν πολεμίων οΐ τε ἔνδον μωχό- 
μένοι, γ᾽) οἱ ἔξω ἀλώμενοι, ἐκ ἐλάτ]ες τῶν ὀγδοήκοντω. 

ἔνϑα δὴ ϑεώσασθαι παρὴν ἐπὶ τῆς σωτηρίας τὸς μὲν ἄν- 
δρας διξιωμένες ἀλλήλες, τὰς δὲ όρῶπ πιξίν τὲ γν 

φέσας, αὶ ἅμα χαρᾷ ϑωκρυύσας' πάντας δὲ τὸς παρόν- 
τὰς τότε γε τῷ ὄντι ϑαλδνδρελαν εἶχεν. 

Ἔνέξαλον δὲ κοὴ τῷ. ὑσέρῳ ἔτει εἰς τὸν Φλιδντώ οἱ τε 10 

᾿Αργᾶοι καὶ οἱ ᾿Αρκάδες ἅ ἅπαντες. αἴτιον δ ἦν τοὺ ἐπὶ- 

4 
μεξωνξ 2 ..«,4 

Ἰοοο ὙΒεΡᾶπος ,ορΡΡυβπατθηῖ, (κατὰ 
κεφαλὴν κὐτῶν γένοιντο ὑπὲρ τῷ Ἥραίε.) 
ΗΙδβ ἴΐὰ Θχρ] οαιῖ5 οἷατα οτηηΐα Ἰμκν, 
Ὅμ5 6Ππ ρυϊανετί πη. 

φῶν δὲ ἔνδοθεν. [το] ]Πρε ῬΗ] Δ Πἰ8 : 
ϑάδταηί οπΐπὶ εἰ ΤὨςΔηὶ. 

σὸς ἐπὶ σῷ τέχες. ἴτὰ Τιδοποῖαν. 
Ρτοθαηῖα ΒιΈρδη. {οτῖρῆς ρῥτὸ νυϊκα- 
ἴο οἱ μὲν ἐπὶ σὸ σξιχος. ϑεὰ ρτϑοῖετθα 
ἴῃ ἜΝ δἀάϊο, αττίσαϊο, Ἰεσεπάαπα 

καὶ σὸς ἔς, ἔξωθεν. 
νὴν Ὁ. εὐθὺς δέ. Ψ]αοίαπι Ἰοοὶ ἰπίετ- 
Ῥαηέϊοποτη πηαῖανΐ, 4ὺο οἰδτῖοῦ δε - 
τεητῖα εῆει. Ῥοᾷ ἐγεγένητο ριᾳηξέαηι 
Ῥοΐαϊ, Ῥεϊπάθ πονὰ ἱποῖρὶς ογαῖῖο, 
ᾳυδ΄ Πρηἰ βοδίιν, ῬΏ]Π]αἤΠογατῃ εαυϊίες 
Ῥτοσαριῆξ, δἴψας 5 οοηίρεξὶϊς ποῆες 
ηΐε γθοτα οἶτοᾷ τητος ἃγοὶς Ὀσο- 

Ραῖοβ δυΐαρίῆε, Ιρἱτὰγ ραπέϊαπῃ ροὲ 
ἰξήλαυνον εταῖ (Ομ  π}. 

ἀλώμενοι, Ηηο Ἰεξδεϊοπειι ἐχ Εάά, 
Α. 1, Βτεγ]. εὐ Οαῆδ]. (ἴὰ φυϊθαβ τὰ- 
τάθῃ ἰοτρίαπι εἰς ἁλώμενοι!) τενοοανὶς 
Μόοτγαβ, ᾿πτεγργοίαίαβ ἀς 1185, 4φὰὶ ἀς 
ταγγὶ 8 οἵ τυτῖβ τοῖα ἀθἢ!εταηΐ, εἰ 
ἀείηάα οχίτα διοθῶχ δρειγαηΐεβ ἴα 
ΤαἸαΐθγη αυθουεδης. ἴῃ Τεοποῖαν. εἰ 
ϑίΈΡῃ. ἢ ἁλόρενοι ς ἴῃ τηδηρῖπε [με- 
ΟἿ]. εἰ ὟΥ εἰ, εἀϊτίοης εξ ἁλλόκενοι. 

κλαυσίγελως. Μετθυτα μος εχ Ηο- 
τηοτὶ {Π|ϊαά. νυἱ. 484. ἀυέϊαπι εἰ, 
τηοησῖς ΡΟ χ Οποχπηαῖξ. ᾿ἱ. 64. ὉὈτὶ- 
ἴὰγ εδάθπιὶ νόσὸ ῬΙαςΆτΟΠιΒ του. ἴϊ. 
Ῥᾶξ΄. τοφγ. Ε᾿ οἱ Πεεγμοίγ5 ἀς ΕἸδου- 
τἰοπς ὃ. χβ. Οοηΐ, ΑἸΠΘηθοῸ5 ΧΙ. 

Ῥ- 591. 
»42 
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κέϊοϑ αι αὐτὰς ἀεὶ τῶς Φλιασίοις, ὅτι ἅμω μὲν ὠργίζοντο 
»»"» ε δὲ 3 ΄ ᾿ Ἄ Ὰ ΕΣ 7 δ εΥ̓ ἷ""Ἃ ὃδ Ν. 

αὐτοῖς, μι δὲ ἐν μέσω εἰχίον, Καὶ ἐν ἐλπίδι ἡσῶν Φεῖ, διῶ 

τὴν ἀπορίαν τῶν ἐπιτηδίων τταραφήσεαϑαι αὐτές. οἱ δὲ 

ἱππεὶς καὶ οἱ ἐπίλεκτοι τῶν Φλιασίων καὶ ἐν ταύτη τῇ 
᾽ Δα δ πὸ κὰν ,ὕ »“Ὕ Ύ  Ύ Ἂς ᾿ Ἂ-, 

ἐμξολῇ, ἐπὶ τῇ διωξάσει τῷ πτοτωμϑ, ἐπιτίϑεν)αι σὺν τοῖς 
παρᾶσι τῶν ᾿Αϑηναίων ἱππεῦσι" αὶ κρατήσανϊες ἐποίησαν, 

τὸς σἰολέμθε τὸ λοιπὸν τῆς ἡμέρας ὑπὸ τὰς ἀκρωρείας 

ὑποχωρεῖν, ὥσπερ ἀπὸ Φιλίε καρπὸ τῷ ἐν τῷ πεδίῳ φυ-. 

λατ]ομένες, μὴ κα διὰ τηδιαν 

1: Αὖθις δέ ποτε ἐςράτευσεν ἐπὶ Φλιῶντα ὁ ἐν Σικυῶνι 
"΄ -“ “,. ε, ὡὸν Ἂς πὴ ΒΑ, ᾿- ἄρχων Θηξαῖος ἄγων, ἕς τε αὐτὸς εἶχε φρερὲς, καὶ Σι- 

κυωνίους, κα Πελληνέως" (ἤδη γὰρ τότε ἠκολόϑεν τοῖς 

Θηδαίοις.) καὶ Εὔφρων δὲ τὸς αὐτῷ ἔχων μιοϑοφόρες 
Ν 7 ͵ ε Ν ν᾿ "“] ᾿᾽ὺνν περὶ διογιλίους συνεςρατεύετο. Οἱ μὲν οὖν ἄλλοι αὐτῶν 

Ν “. 7 Ἵ Ὁ ἜΥ᾿ -» ς Ν 7) 

διὼ τῷ Τρικαράνε: κατέξιαινον ἐπὶ τὸ Ἡραῖον, ὡς τὸ πεδίον 

φϑεροῦντες" κατὰ δὲ τὰς εἰς Κόρινϑον Φερόσας πύλας 
Φιὺω -"»᾿᾿»»ν»ν' ΄ ) Ν ᾿΄ .“ 

ἐπὶ τοῦ ὥκρε: κατέλιπε Σικυωνίες τε χαὶ Πελληνέας, ὅπως 

μὴ ταύτη περιελϑόντες οἱ Φλιάσιοι κατὼ κεφαλὴν αὐτῶν 
12 γένοιντο ὑπὲρ τῷ Ἥραιε. Ὡς δὲ ἔγνωσαν οἱ ἐκ τῆς τό: 

λεως τοὺς τηολεμίους ἐπὶ τὸ πεδίον ὡρμημένους, ἀντεξελ-- 
ϑόντες οἵ, τε ἱππεῖς καὶ οἱ ἐπίλεκτοι τῶν Φλιασίων ἐμά- 

χοντο, κφὶ οὐκ ἀνίεσαν εἰς τὸ πεδῖον αὐτές. καὶ τὸ μὲν 
αλέϊς ον τῆς ἡμέρας ἐνταῦϑα ἀκροβολιζόμενοι διῆγον, οἱ 

μὲν περὶ τὸν Εὔφρονα ἐπιδιώκοντες μέχρι τῷ ἱππασίμου, 

13 οἱ δὲ ἔνδοθεν μέχρι τῷ Ἡραίου. ᾿Ἐπεὶ δὲ ὥρα ἐδόκει 
ἰέναι, ἀπήεσαν οἱ πολέμιοι κύκλῳ τῷ Ὑρικαράνε" ὥςε γὰρ 

Μαῖς Εἀά, Α, ). Θηδαῖορ ἁρμοτής. Ετρο ἃ ΤὨεραηὶν 8. το, ἱσοίησαν. 
Βγ, Οδῇ, ἐποιήσαντο. 

φιλίν καρασῇ, Ἐγαξιϊθυ5. δὲ {ερειὶ 
κρτὶ Γοσίοτα πὶ οἱ ἀπ οογά τι βᾶτγουης 
το ΠΠτες ̓  ἰάσπν πηεία! οοι δι ἐδοίοθαης 
Ατὐκίνὶ δίαυς Ατούδι, 

4, 11, Θηδαῖν, 1 δυξϊοτε Μοτῖο 
(εἡρῇ ρὸ νυϊκαίο Θηξαίους, Ἰηΐτα 
επί Τρέϊ, 14, οἷ ὁ Θηξαῖοε οἱ 6. 3. 4. 

Ρτϑοίδδϊα5. Παῖς τοὶ ογαῖ, αὐ ἔαρτδ' 
οδρ, 1,.31, κοηογαιτίτη. τηοπαϊς Χοηο- 
Ρῃοη, 

δ. 12. οἱ μὲν σερί, Ἑαά, 1, Οαῇ, ο» 
χοϊτταπε μέν, 

8. 13, ὥρα, Τὴ τηαγρίης Ἰιεοηοῖαν, 

γάρ. ἸὨείηοορᾳ δάἀάϊ νυὶς 1.5- 
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οὗ τὴν σύντομον τορὸς τὸς ΠΠελληνέας ἀφικέαϑαι, ἡ πρὸ τῷ 
΄ ͵ὔ μὴ ἈΝ ᾽ ἀττν Ν ἣ τείχεος Φάώρωγξ εἶργε. μικρὸν δὲ αὐτὰς πρὸς τὸ ὄρϑιον 
ἃ ς 7 3 ΄ ΕΣ Ν ΄ς 

τροπέμψναντες οἱ Φλιάσιοι, ἀποτρεπόμενοι ἴεντο τὴν παρὼ 
τὸ τῶχος ἐπὶ τὸς Πελληνέας "αὶ τὸς μετ᾽ αὐτῶν. Καὶ οἱ τά 

ταερὶ Ὁ Θηδαῖον δὲ, αἰοϑόμενοι τὴν σπεδὴν τῶν Φλιασίων, 

ἡμιλλῶντο, ὅπως φϑάσειαν τοῖς Πελληνεῦσι βοηϑήσοντες. 

ἐφικόμενοι δὲ πρότερον οἱ ἱππές, ἐμξάλλεσι τοῖς Πελλη- Μ οὐρα ρῥθηρὴ αβη μξλείς ; " 
νεῦσι. δεξωμένων δὲ τὸ πρῶτον, ἐπαναχωρήσαντες σάλιν 

σὺν τὸς παραγεγενημένοις τῶν πεζῶν ἐνέξαλον, καὶ ἐκ 

χειρὸς ἐμάχοντο. καὶ ἐκ τότε δὴ ἐγκλίνεσιν οἱ ττολέμιοι, 
Ά..» ΄ “ 7 Ἁ Ν »" ΄ 

Τὸ ἀποϑνήσκεσι τῶν τε Σικυωνίων τινὲς, καὶ τῶν Πελληνέων 
7 : Ἁ νι δι ᾽ ͵΄ ᾿ς δὲ ΄ 

μάλα πολλοὶ καὶ ἄνδρες ἀγαθοί. Τέτων δὲ γενομένων, 15 

οἱ μὲν Φλιάσιοι τρόπαιον ἵξαντο λωμπρὸν, ττωιανίζοντες, 
ὥσπερ εἰκός" οἱ δὲ περὶ τὸν Θηξαῖον καὶ τὸν Εὔφρονα 

περιεώρων ταῦτα, ὥσπερ ἐπὶ ϑέαν περιδεδρωμηκότες. τό- 

τῶν δὲ πρωχιϑέντων, οἱ μὲν ἐπὶ Σικυῶνος ἀπῆήλϑον, οἱ δὲ 
εἰς τὸ ἄξυ ἀπεχώρησαν. 

Καλὸν δὲ καὶ τῶτο διεπράξαντο οἱ Φλιάσιοι. τὸν γὰρ χ6 
Πελληνέα Πρόξενον ζῶντα λαξόντες, καίπερ πάντων σπα-- 

νιζόμενοι, ἀφήκων ἄνευ λύτρων. Γενναίες μὲν δὴ καὶ ἀλκί- 
μους πῶς οὐκ ἄν τις φαίη εἶναι τὸς τὼ τοιαῦτα δια- 
πραομένες ; 

ε Ἀ Ν Ἂς 7 ἴω ͵7 ἈΝ ͵΄ 

Ὡς γεμὴν κοὶ διὼ καρτερίως τοῖς φίλοις τὴν τίς!» 17 

οηοΪ. ὁ, αυοὰ τεοερὶϊ ΥΥ εἷς; ἴτὰ ετία πη ὄρϑιον. ἘΔ4. Α. 3. Ο. ὄρϑριον, Μαϊςε, 
ψεγιΠξ Ριγκεϊπιεγατι εἰ Οοάμαρεη, 
βάἀπιοηυϊς Μοτγβ, ἰρίε ἀρργοῦδῃβ 
ἤδηο οοηϊεδζατατα. Ἐοάετῃ ταοάο Βᾶ- 
Ὀεῖ Χεπορῆοη Απαθαΐ. ἰἰ]. 3. τό, ὦ 

,. μέλλομεν τότες εἴργειν, ὥςε μὴ δύνασθα; 
βλάπῆἥειν ἡμᾶς. Οοηβάεηιετ ἱείταν ἴη- 
(δταὶ οὐ. 

[Ὡςε γὰρ τὴν σύντομον---Ν ερατῖο- 
πεῖ ἀφεῖῆῖε ρᾶϊεὶ. 8ϑεὰ βροποηάσπι 
εγαὰϊ μὴ, ἃ Ρτοχίπιο τὴν δο(ογρί τη, 
Ὥοη οὐ. Νοη σοηγεπὶς ποὺ νετΪβ8, 
ααϊθυϑ ποίδταν ρτομιἰτῖο, Ε.. Αι, 3 ]- 
:. ᾿ 

παρὰ στό. ΑἸάϊπᾷ περί. 416. 
8. 14. ἀφικόμενοι δέ, Ῥατιϊουϊατα δὲ 

οὐὔχῖῆι Α. Ψυπῖ. [πη Ἰδοποὶ. εἰ σρό- 
φέροι ῬΤῸ πρότερον. 

8.16. περ. ηἠκόσες, ΜΟτα8 πιδᾶ- 
Ἰεθαὶ παραδεδρ. φαΐ βάσαττεταης, Υ υἱ- 
ξϑῖα ἰφξεῖο τὶ [δεῖς ρ]αςεὶ. 

8. τό. Πρόξενον. Νοπίεη υἱτὶ εξ, 
Ἰϊξεγα ἰξίταγ Ἰηϊεα}} πιδίοτε [οτδεη- 
ἀμιπ1, τηοποϊὶ εἰἰὰπὶ Θοἰάπαροη, φσαοά 
Οὔτ εταῖ ἀπποίαγε Μοτγαβ. 51 ρὰ}- 
Ἰοὰβ. ποίρεβ ἢρηϊ βοδτγείογ, ποτηξῃ ἐ- 
ταῦ ἴδύῦθη δἀἀοπάυγηῃ, 

νἀ 3 
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διέσωζον, περιφανές" οἱ ἐπεὶ εἴργοντο τῶν ἐκ τῆς γῆς 

καρπῶν, ἔζων, τὼ μὲν ἐκ τῆς πολεμίας λωμβάνοωντες, τὰ 

δὲ ἐκ Κορίνϑια. ὠνώμενοι, διὼ πολλῶν κινδύνων ἐπὶ τὴν 

ἀγορὰν ἰόντες, χωλεπῶς μὲν τιμὴν πορίζοντες, χωλεπῶς ᾿ 

δὲ τὸς πορίζοντας διωπραβόμενοι, γλίογρως δὲ ἐγγυητὰς 

18 κωϑιςάντες τῶν ἀξόντων ὑποζυγίων. δὴ δὲ παντώπα- 

σιν ἀπορᾶντες, Σάρητα διεπ' πράξακτο σφίσι παραπέμψαι ΐ 
«“«( ἐξ. ,.ἱ Ἅ δι εν ἐδῶ ψ.2.κ νἡ τὴν φιαρυταμαήν. ὙΥς ἐτλον ἢ “ΡΝ 

ἡρικὴ ἦν μνληδρι ἐγένοντο, ἐδεήθησων αὐτὰ τοὶ τοὺς εῖϑᾳ 

᾿ἀχρείους συνεκπέμψ ναι εἰς τὴν Πελλήνην, κοὐκείνεις μὲν 

ἐκέ; κατέλιπον. ἀνγοράσαντες. δὲ, "οἱ ἐπισκευασώμενοι 

ὁπόσα ἐδύναντο ὑποζύγια, γωκτὸς ἀπήεσωαν, ὃκ ἀγνοᾶντες, 

ὅτι ἐνεδρεύσοιντο ὑπὸ τῶν Ψαλνμέομ, ἀλλὰ νομέζωτες, χω- 

᾿λεπώτερον εἶναι τῇ μάχεσθαι τὸ μὴ ἔχειν τὼ ἐπυτήδιμ 

19 Καὶ τροήεσαν μὲν οἱ Φλιάσιοι μετὰ Χάρητος. ἐπεὶ ὃ) ἐνέ- 

τυχὸν τοῖς πολεμίοις, εὐθὺς ἔργα τε εἴχοντο, καὶ ταρώ- 

κελευσώμενοι ὠλλήλοις ἐνέκειντο, καὶ ἅμω Χάρητα ἐπι- 
. [οηϑεϊν ἐξόων. νίκης δὲ γενομένης, ὰ ἐκξληϑέντων ἐκ τῆς 

ὁδῷ τῶν πολεμίων, ἕτω δὴ οἴκαδε κοὴ ἑαυτὰς, ὸὶ ἃ ἤγον, 

δ, 17. κινδύνων. Ῥοτία Οοτπιΐδοα τ απι δυχὶ!ο ῬΗ]αΠἰβ, ρῥγο5. ἃ Ὁ 
εἰ νία ἀυοσεῦθαιϊ Ἰυχία πιοπίδηι, πῃ 400 
Τησαταποη Αὐρίνογατη οδ 6] πὶ 8- 
σΤΌΡοΪ  ἱπηγηϊηε ας, υπάς Αὐρὶνὶ ἰταηἴ- 
εὐηῖε8 ῬΒΠαῆο5 ορρυβπᾶτε μοίς- 
τῆπί. 

σὼς πορίζοδας. Ἐσρετυηϊ, σοποὶ]]-- 
δηΐς Πἧΐ, αυΐ ἰΐϊβ συγαπε {τε τηστυδτη 
ἀεηξ ρεουπίδτη, Πὰ Μογαβ, νογυπι 
Χεπορθοη ἄς οὐτα Ὀγοεὶΐ ργβροηάὶ 
πη ἀπίςα ἀἰχετγαῖ ; ἤοο δηΐπῈ οεὐξ σι 
μὴν πορίζειν, Ἑφυίάοπι σορίξοντας τὰ 
ἐσιτήδοια ἰηις} Πρὸ, αἱ ΠΌΣΩΝ [ΠΣ 
τε δά νἱξζυη ποοοατία8 οἵ ἀάνοῃο- 
ταηί, αὐᾶπη δὰ τοπὶ ΟρΡῸΒ οτας ρυροάϊ - 
δὺς εἰ ροηίοτιδυ5, πὸ νοι ου]ογατηα 
εἴ ἡμπγδηιογουσι ἀδτηηυπι μαϊογοηυῦ 
ἈὉ Ποδίθι5, 

ἢ, 18, Χάρητα, Τλαοοπὶ Διδμοηίςη- 
ἤαπι, αυΐ ἠαναῦππι ΡΠ αΠος, αἱ ἴαρτα 
δᾷἀιηοπουΐς (ςξξ, το, οἵ ἰαίπι 4, 1, ίο- 
ἄοτυν χνυ, 74. ἠᾶτται, ΟΠπατοίογα, ἴω Ὁ- 

Ατρὶνὶβ, ποῆεβ νἱ οἱ δ ἀσοθ5 ῥργοο 8 
ΟἸγτρ. 103. 2. 

συνεκαέμψαι ἐὶς σὴν ΤἸελλήνην. ὅτ, 
ἄυπὶ Ροίδηςοβ οσοτηπηθδίατη ἀδάποοτγοι 
Οἤατοβ, ἴσηὰὶ πα τ οτα (Ἰὰ τα πῖὰ ἐρὸ- 
{ϊᾶτ6) τυγθδπι οἀὐποογει Ῥε! ]  πθη, Ε-- 
τας ἰρίτωγ τὰπο Ῥεϊεης ῬὨ] ἢ 8 ἀτηὶ- 
οἵ, ἔοστίς Γαθῖτο Ῥο]οηοπ πὶ απ αιο 
οοηνοτίο ΟὟ ᾿ἰ δογα! ταΐετα ἴῃ Ῥτοχς- 
ἡ πὶ ΡΠ αΠοτατι ἰφέϊ, 16. οοπλμλς- 
ταογαίδτῃ, [τ ΓαΓρί σατατῦ οιίατη ΟοἹ- 
Βαᾶρ, 86τὸ Χοπόρῃοη, νυ 18. πηϊοὶ- 
(ἰδ, σαπὶ ῬὨΪ ἢ 8 τσοηοὶ Πα ῖδο, πλὸ- 
ταίηϊς Ἰηίτα ΟὟΡ, ᾿ 17. 

ἀγοράσαντες, ἴπιο} Πρὸ : ροδαυδμα 
ΡοΙίδμις τοὶ ααογαης ἐπα τἰ! τὰ τα γθα πα, 
Οοήηιθαπλ. Ρτορτο] πιοετοι δηΐων 
ΘΟΠῚ ΠΙΘα ΓΟ ΠῚ, Τὴς οδ συγ Χοπορθοη- 
εἰ. Ὀγονίταιο ἰῃ πος ἰορο πὶ. οἰϊπὶ 
οοπαυςῆυβ. οἷ ῬΑ πιοτίι5 ὐχοτοί(αιι, 
Ῥ. 75. 
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ἀπέσωσαν. ὡς δὲ τὴν νύκτα ἠγρύπνησαν, ἐκάξεευδον μέ- 
χρι πόῤῥω τῆς ἡμέρας. ᾿Επεὶ ὃ ἀνέφη ὁ Χάρης, τροσελ- 20 
ϑόντες οἱ ἱππέϊς καὶ οἱ χρησιμώτατοι τῶν πολιτῶν, ἔλεγον' 

Ὦ Χάρ ἧς, ἔξεςί σοι τήμερον κάλλιςον ἔργον διαπράξα- 

ε3αι. χωρίον γὰρ ἐπὶ τοῖς ὁρίοις ἡμῶν οἱ Σικυώνιοι τερχί- 
3 ,ὔ Ἁ Ν 3937 - ε ͵΄͵ ΕΡᾺ 7 

ὥ σιν, οἰκοδόμες μὲν πολλὸς ἔχοντες, ὁπλίτας δὲ ἃ πάνυ 
“ ς ν᾽ Ν ἀρ αν, ἡ 4“ -“ Ν »“» 

πολλὥς. ἡγησόμεθα μὲν οὖν ἡμεὶς οἱ ἱππεῖς, κα τῶν πο- 

λιτῶν οἱ ἐῤῥωμενέξωτοι" σὺ δὲ τὸ ξενικὸν ἔχων ἐὰν ἀκο- 

λεϑῆς, ἴσως μὲν διαπεπρωγμένα σοι κατωλήμηι, ἴσως ἢ 
ἐπιφανεὶς σὺ, ὥσπερ ἐν Πελλήνη, τροπὴν ποιήσεις. εἰ δέ 

τι δυογερές σοί ἐςιν, ὧν λέγομεν, ἀνακοίνωσαι τοῖς ϑεόϊς ἢ 

ϑυόμενος᾽ οἰόμεθα γῶρ, ἔτι. σὲ μῶλλον μαι τὸς ϑεὼς 
ταῦτωῳ πράξω κελεύσειν. τῶτο δὲ χρὴ, ὧ Χάρης, εὖ εἰδὲέ- 
να!, ὅτι, ἐὼν ταῦτα, πράξῃς, τὸς μὲν πολεμίοις ἐπίτετει- 
χικὼς ἔση, φιλίων δὲ πόλιν διασεσωκώς. εὐκλεέξατος 
δὲ ἐν. τῇ ττατρίδι ἔση, ὀνομιωσότατος ὃ καὶ ἐν τῆς συμμά- 
χοις κοὶ πολεμίοις. Ὁ μὲν δὴ Χώρης πειαγεὶς, ἐθύετο" 2 
τῶν δὲ Φλιασίων εὐθὺς μὲν οἱ ἱππεέϊς τοὺς ϑώρακας ἐ ἐνε- 
δύοντο, κοὴ τὸς ἵππὲς ἐχαλίνεν, οἱ δὲ ὁπλῖται, ὅσω εἰς 

πεζὸν, παρεσκευάζοντο. ἐπεὶ δὲ ἀναλαξόντες τὰ ὅπλα 

ἐπορεύοντο, ἔνϑα εϑύετο, ἀπήντω αὑτόις ὁ Χάρης καὶ ὁ 

μάντις, καὶ ἔλεγον, ὅτε καλὼ εἴη τὼ ἱερώ. ἀλλὰ σεριμέ- 
γετε, ἔφασαν" ἤδὴ γῶρ καὶ ἡμεῖς ἔξιμεν. ὡς δὲ τάχισα 
ἐκηρύχϑη, ϑέα τιὴὶ προϑυμίᾳ καὶ οἱ μια) οφόροι ταχὺ - 

Ἐπεὶ δὲ Χάρης ἤρξατο πορεύεσναι, τυροήεσαν 22 ἐξέδρωμον. 

8. 20, χρησιμώτατοι. ϑαηΐ φαΐ ρδι:- 
δ᾿ πὰ οἱ ἐῤῥωμενέξατοι ἀϊοιπίαγ, αἱ 

δαἀπιοηαῖε Μογυβ. 
| χωρίον. Εᾷ σα β ΟΠ Παπὶ ΤἩγαπηϊᾶ. ΠῚ 
τ δτρίης Τμβοτοὶ. εἰ ὅροις. 

ὥσπερ ἰν Ἰτελλήνῃ. ΟΥ̓ δδιῖο 14. 
Οφΐεγαπι ἰπ πηαγβίπε [εοήςο]. Ἰερ!τὰτ 
τηυίζαῖο ογάϊπε : σὺ σροπὴν ὥσπερ ἶν 
Πελλ. ποιήσεις. : 

ἐπιτοιχικώς, δὶς επηεηάαν!ϊ δίερῃ. 

νυϊραίαπι ἐσιτεσυχηκώς. ϑεηίαπ 6ἐχ- 
Ρ]ουῖε Μογὰβ : ἢ σοσυρανετῖβ οδπξε]- 
Ιὰπὶ δὰ πιυπὶταπ, ΤὨγαπιΐατη, (ε- 
ΠΕΌ15 σε! πὶ, 40 αἰατὶβ δάνεια 5 
Βοῆϊεβ. 

δ. 21. ὅσα ἐς πεζόν, Ἑὰ αυΐθιις 
ορυβ εἢ Ρεαϊεῖθα5, 1τὰ ἴαρταὶ ἵϊ. τὶ 8. 
-' χευάδξοντο πρὸς τὸ ναυτικόν. 

Ὁ ἘΡΡΗΙΑ πῆδον αὐτῷ. Οεαῇ. εἀϊάϊε 
Πος ὑζῸ ψυϊραίο αὐτῷ. ΤἸάεπῃ γοἱεῦδι 
μὰ 4 



23 μένες. 

405 6 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒ ΗΕΙΤΕΝΙΟ. 
ΠΥ ΤΩΣ γεν Ν Ν Εὐὐδ ωνοος Νὰ “ 

αὐτῷ οἱ τῶν Φλιασίων ἱππεϊς κοὴ ταεζοί καὶ τὸ μὲν ἀγῶ» 

τον τὠχέως ἡγξντο, ἔπειτα δὲ ε ἔτι ὀχωφον" τέλος δὲ οἱ μὲν. 

ἱππεῖς ἤλαυνον, οἱ δὲ πεζὰ κατὼ κρώτος νὸ δόνος ὡς δυνα-- 

τὸν, ἐν τάξει, οἷς καὶ ὁ Χάρης σπεδὴ ἐπηκολώϑει. ἦν μὲν 
με “χἢ “ Ν Ας ͵7͵ ἰὶ 2 ᾿ 4 Ν 

οὖν τής ὥρας μικρὸν τρὸ δύντος ἡλίου" κἀτελάμβανον δὲ 
Ν » »"Ἥ ͵΄ 7 Ν ᾿ ΄ Ν ΕἸ 

τοὺς εν τῷ ΩΝ: σολεμίδς, τὸς "" λδομενδς, τὸς δὲ 

ἀψοποιεμένους, τοὺς δὲ Φύροντας, τὲς δὲ ςιδάδας τοιξ- 
Ὡς δὲ εἶδον τὴν σφοδρότητα τῇ τῆς ἐφόδου, εὐθὺς 

ἐκπλαγέντες ἔφυγον, καϊαλιπόντες τοῖς ἀγωϑοῖς ἀνδράσι 

πάντα τὰ ἐπιτήδεια. Ὁ καῤκϑίνοι μν ταῦτω ϑΟΝΝς 

κοὴ οἴκοϑεν ἄλλα ἐκθώνωδὰ ὡς ἐπ᾽ εὐτυχίο, σπείσαντες, 
Ν ͵7 Ν Ἂς ͵7 ΄ 

"ἡ τσωιανίσαντες, αὶ φυλακὰς κατασκευασάμενοι, κατέ- 

δαρϑον. οἱ δὲ Κορίνθιοι, ἀφικομένε τῆς νυκτὸς ἀγγέλου 
Περὶ τῆς Θυαμίας, μάλα φιλικῶς κηρύξαντες τὼ ζεύγη 

Δα ἂν τα 7, 7 ΜΝ ͵ ᾽ Ν 
αὶ τὰ ὑποζύγια πάντα, "ἃ σίτου γεμίσαντες, εἰς τὸν Φλι-: 

ὅντα παρήγαγον" καὶ ἕως περιετοιχίζετο τὸ τέϊχος, ἑκώ- 
ε ΄ Ὧν ψ“ 

ς ἡμέρας τταρωπομπαὴ ἐγίνοντο. σης ἡμερ ᾿)γόνδα οί ὑδοῖ σας 

ΚΈΦ. Τ', 

ΠΈΡΙ μὲν δὴ Φλιασίων, ὡς "ἡ πιςοὶ τὸς φίλοις ἐγέ- 
νοντο, γα ἄλκιμοι διετέλεσαν ἐν τῷ πολέμῳ, καὶ ὡς πάν- 
τῶν σπανίζοντες ἐν τῇ συμμαχίω διέμενον, εἴρηται. Σχε- 

δὸν δέ τοί περὶ τῶτον τὸν χρόνον Αἰνέωας Στυμφάλιος, γε- 
γενημένος φρατηγὸς τῶν ᾿Αρκάδων, νομίσας, οὐκ ἀνεκτῶς 

ἢ, 1, Ἰερὶ Καρροπ, ουἱ δοπιραγαδα! ἀδφπὶ : (εᾷ ἰμίοί θη β τὴ ηΐ νἱἀθίγ κη- 
τϑαδι ΠΟ ΠῚ Ν, 4. 69. προήέσαν αὐ- ρύτῆοιν τὰ ξεύγη. Δρυά εὐπάοςπι Χο- 
σῷ οἱ σιλτακαί, 

ἤλαυνον, ἴῃ πηλγρίης Τιεοποῖ, Ἰςρὶ- 
τοῦ: κατὰ κράτος ἤλαυνον, οἱ δὲ τΊιξοὶ 
ἴϑιφον. 

φύρονας. ϑυδίψαπίο5 (ατίπατη, απάς 
δι φυγὴ μᾶζα, 

4, 23, κηρύξαντιε, ῬΟΥ ργοοηοτη 
ππηρογδηιδα Ἰοιηδηία, ἐα ᾿υδοης Ἔχἢ - 
Ὁετί, ρεεῖατ, Πὰ Μοότυ5, Ἐςέϊο αυἱ- 

πορῇ, ἀς δ εδλίρ. ἵν, 18, οἴ κηρύσεν 
ἄγων ἀνδράσοδα. [τὰ ἴοτο ἄστη Ὅπον. 
ἵν. 2. 32. δἴ ὁ, 4.41: 

δ, 1, σχεδὸν δί σοι, Ἐοτῖς Ἰςβοη- 
ἄμππι δί σι, 

᾿ς Νέας, Οορποιηίποῦὶ ᾿ξ ηδδπὰ 
Βιγτρῃα αι εχ Αὐοδάϊα ; (εὰ ἀΐνεῖ- 
ἔὰπι Πᾶρθεῖ Χοπορῆοη Απλδαΐ, ἷν. 7. 
τ3, 
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ἔχειν τὰ ἐν τῷ Σικυῶνι, ἀναδὰς σὺν τῷ ἑαυτῶ σρατεύς- 

ματι εἰς τὴν ἀκρόπολιν, συν νλῶ τῶν Σικυωνίων τῶν τε 

᾿ ἔνδον ὄντων τὸς κρατίφξους, καὶ τὸς ἄνευ δόγματος ἐκπε- 

γ"ἥωκότας μετεπέμπετο. Φοξηϑεὶς δὲ ταῦτα ὃ Εὔφρων 2 

καταφεύγει εἰς τὸν λιμένα τῶν Σικυωνίων, "ἃ μετώπεμ- 
ψάμενος Πασίμηλον ἐκ Κορίνϑε,, διὰ τέτε παραδίδωσι 
τὸν λιμένα τὸς Λακεδαιμονίοις, κοὶ ἐν ταύτη αὖ τῇ συμ- 

μαχίῳ. ἄν! ο, λέγων, ὡς Λακεδαιμονίοις διωτελοίη 

πιςὸς ὧν" ὅτε γὰρ ψῆφος ἐδίδοτο ἐν τῇ πόλει, εἰ δοκοίη 

ἀφίςαοθαι, μετ᾽ ὀλίγων ἀποψηφίσαεϑ αι ἔφη" ἔπειτω ἢ, 

τοὺς προδόντας ἑαυτὸν τιμωρήσασγαι βελόμενος, δῆμον 
καταςῆσα!. καὶ νῦν, ἔφη, φεύγεσιν ὑπ᾽ ἐμϑ πάντες οἱ 

ὑμᾶς προδιδόντες. εἰ μὲν οὖν ἐδυνάώοϑην ἐγὼ, ὅλην ἂν 

ἔχων τὴν πόλιν πρὸς ὑμᾶς ἀπέφην' νῦν δὲ, οὖ ἐγκρατὴς 

ἐγενόμην, τὸν λιμένα. παραδέδωκα ὑμῖν. ᾿Ηκροῶντο μὲν 
δὴ αὐτοῦ πολλοὶ ταῦτα" ὁπόσοι δὲ ἐπείθοντο, οὐ πάνυ 

κατάδηλον. 

᾿Αλλὰ γὰρ ἐπείπερ ἠρξάμην, ̓ διατελέσαι βόλομαι τὰ ᾳ 

ἄνευ δόγματος. Νοη σοπιπγαηὶ οἰἷνῖ- ᾿πιογργεῖου ; δἰΐατη ἴῃ δος πονᾶ οὰτα 
ἰατὶ8 ἀφοτγεῖο, [δὰ ᾿η]ατῖα ΕᾺΡΉ το Ϊ8. 
ψιάς ἔάρτα 1. (εξκ. 32. 

8. 2. Πασίμηλον. Ὧδ αυο νἱάς ἴὰ - 
Ρτᾶ ἵν. 4. 4. εἴ 7 

ἀνεφρέφετο. ἜΗΝ τα τ8 0}}15 οἱ νᾶ- 
ἔεγ νοϊεδαὶ ραγιϊθι8 1 δοεἀδοτηοπῖο- 
ταστα οἱ ἤπια! ΘΟΠ ΓΑΙ 5 ΑὐσρΊνογα τα, 
Ατοδάστα εἰ ΤΠεθδπογαγα ἔνε νἱ- 
ἀετὶ, αὐ οἴάτατῃ εἴ εχ σ8ρ. 1. (εξὶ, 32. 
Ηἴπο ρεηάετε Γδηίαπι νοὶ ἀνεσρέφετο 
νἱάϊε Μοτιβ, ἱπιοεγργείαϊαβ : ἴῃ 80 
ταγία 5 Τοοϊεἰαῖς νογία θδῖωτγ, ογαῖ, ἤδηΟ 
τ 5. ἰοοἰειαίοτη ᾿πὶθαῖ, αυΐα ἀϊοε- 
Ὀαῖ, ργϑὲ ἴδ ἕσγεραιϊ. ΨΊΧΣ ετρο, ἴτὰ 
Ῥεγρὶς Μόογυβ, ἔδοδσγαϊ συτῃ δἰΐψυο ἴο- 
οἰειατῖεπη, εἰ Ἔρος τυῦα 8. αἰϊαγα σατη 
8115 ᾿πὶτ, ἐν ἄλλῃ συμμαχίᾳ ἀναςρέφε- 
σα. Δεταπῃ Πὶς {επί δἀτηοάππι 
Ἰδηραϊάυβ ε( Ἐἰ νοοὶ αὖ τερυβπᾶτγε νἱ- 
ἀεῖατ. Μοάι8 ἰρίταγ (οοϊοἰδιῖβ Ἰμθθη- 
ἀξ πονϑ ἱπάϊοατγὶ νἱάειατ, ἱπρεπίο 
Βοτηϊηῖς ταατδ}}} οοηγεηίεη. ἰξίτοῖ 

1ιλοςαφολοη! 8 Ἰηἶτα Τοοϊεῖατα (ααϊ ας 
Ρογίυ πη τεδάϊ ἀδγαι) τοῖτο δά ρᾶτῖες 

οοηίγατία8 ΘΟ νοτιΘδτγ ἤτηῺ] ἰχας 
ἕλνεις σοϊοῦαϊ νἱάετὶ ; οὔηῆθβ ἴε πὶ 
Ρᾶτίεβ νεγίδθας ἀϊοεηάο, υἱ Γε5 ἃ ἴδ 
ξεῆδβ αἰτίαας ρῥᾶγιὶ οοπιπιεπάδτεϊ. 
δεᾷ νεγθατῃ δἰϊα ἃ γτοχαϊτὶ νἱάειυτ. 

Λακεδαιμονίοις, ἴῃ τηατρίης ᾿ἰ τὶ Γαΐ 
δηποίανεγας Ζευπὶὰ8 Βυάοουτη ἱπ 
Οοτητηεπῖ, Οἵ. 1. Ρ. ζοϑ, ᾿Αϑηναίοις 
Ἰερετγε. 

[Λακχεδαιμονίοις. Θυοά «ἰϊτες πος 
οἰτᾶς Βυάξδυ, ἔδοϊξ ἰ5. τὰ (πρίυ5, αἵ 
εἰ Βενατῖὰβ αἰϊΐαας ἱπὶι5. δειδεῖς ; ηἷ- 
ταϊγα τὰ αἱγα ψεγθογατα, αξ ἰδυάδηϊ, 
ν οὐκ ὐατ ποῦ νεῖῦὰ. ΚΕ. 4, "οὶ. 
ΕΙΊΑΙ 

8. 3. δῆμον καταφῆσαι. Ἦος εἢ ἀς- 
τηοογαῖίαπη, Ὑ᾽άς Ταάρτᾷ ἱ. 32. 

ἐπείθοντο. Α.}.Ο, ἐσύϑοντο. Μαῖςε. 
8. 4. ἐπείπερ ἙΕάά, ΔΑ. ἊΣ Βιγ]. 

Οδῆδὶ, ἱπά σο. Μαὶῖε. 



4το. ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒ ΗΕΙΕΝΙΟ. 

περὶ τοῦ Ἑὐῴρονος. Στασιασάντων. γὼρ ἐν. τῷ Σικυῶνι 
τῶν τε βελτίξων κοὶ τοῦ δήμου, λαξὼν ὁ Εὔφρων ᾿Αϑήνη- 

εν ξενικὸν, πάλιν κατέρχεται. καὶ τῇ μὲν ἄςεος. ἐκράτει. 
Ν «“ 7 Υ 4 φῳ Ν 5» 7 » 

σὺν τῷ δήμῳ" Θηξαίς. δὲ ἁρμοςξ τὴν ἀκρόπολιν ἔχοντος, 

ἐπεὶ ἔγνω οὐκ ἂν. δυνώμενος, τῶν Θηξαίων ἐχόντων. τὴν 

ἀκρόπολιν, τῆς πόλεως κρατεῖν, συσκευασώμενος χρήμω- 
" ε ΄ Ἵ ΟΝ ᾿ ,. Ε] ᾿ κ 

τῶ, ὦχετο, ὡς τὥτοις πείσων Θηξαίους, ἐκξάλλειν. μὲν 
Ἀ 7 “ ᾿ ᾽ “ 7 Ν ͵΄ τὲς κρατίφους, πάραδδναι. δὶ αὐτῷ πάλιν. τὴν πόλιν. 

5 Αἰφϑόμενοι δὲ οἱ πρόσγεν φυγάδες τὴν ὁδὸν αὐτῷ, καὶ τὴν 
; ν 3 7 » ε 7 ς ον 

παρωσκευὴν, ἀντεπορεύοντο εἰς τὰς Θήξας. ὡς δὲ ἑώρων 

αὐτὸν οἰκείως τὸς ἄρχεσι συνόντω, Φοξηϑέντες, μή πως 

διαπράξαιτο, ἃ βέλεται, τταρεκινδύνευσάν τινες, κα ἀπο- 
σφάδηουσιν αὐτὸν ἐν τῇ ἀκροπόλει, τῶν τε ἀρχόντων καὶ τῆς. 
βελῆς. συγκωϑημένων. οἱ μέντοι ἄρχοντες. τὲς ποιήσαν- 

ΩΡ. ᾽ Ν Ν ν ὮΝ ͵ τας εἰσήγωγοων εἰς τὴν βϑλὴν, κα ἔλεγον τάδε; Ὁ 
Υ »" δ οι νὰ Ν ἣν " ᾽ “ 

6 Ανδρες πολίται, ἡμεῖς. τατδσὶ τοὺς Εὐφρονω ὡποκτει- 

ναντῶς διώκομεν περὶ ϑ'ανάτε, ὁρῶντες, ὅτι οἱ μὲν σώ- 
» δὶ ͵, "» 4..διτ 9 “Ὁ . «ἡ Ν 

Φρονες. ϑδὲν δήπε ἄδικον ἀδὲ ἀνόσιον ποιδσιν᾽ οἱ ὃ πονηροὶ 

ποιῶσι μὲν, λανϑάνειν δὲ ὅμως πειρῶνται" οὗτοι δὲ τοσοῦ- 

τον πάντας ἀνϑρώπες ὑπερξεδλήκασι τόλμη τε κοὴ μιία- 
ρίῳ, ὥςε παρ᾽ αὐτώς τε τὼς ἀρχῶς, αὶ παρ᾽ αὐτὸς ὑμᾶς, 

τὼς κυρίους, ὥστινως δεῖ ἀποθνήσκειν, κοὴ ὅστινας μὴ, 

αὐτογνωμονήσαντες ἀπέκτειναν τὸν ἄνδρω. Ἐΐ ὧν ὅτοι μὴ 
͵7 Ν ᾿ 7 ᾿ , ," Ἀ ’ 

δώσεσι τὴν ἐρφώτην δίκην, τίς ποτε πρὸς. τὴν πόλιν ϑ'αρ- 
»Ψ 7 ͵ ]) « » ,» Ψ 2 »"Ἢ 

σῶν. πορεύσεται ; τί δὲ ἔσεται ἡ πόλις, εἰ ἐξέςιαι τῷ βου- 

λομένω ἀστοκτέίναι, πρὶν δηλῶσαι, ὅτα ἕνεκώ ἥκοι ἕκαςος; 

ᾷ, 6, παρ αὐτὰρττάρχάς, ἴῃ οοῦ. ἤθει, ϑὶς (αρτὰ ἰϊ, 3, 12. ϑαυμάφεν- 
ἔρεξζα πιλρὶ ἀγαςαυ τη, σις τί ἔσοιτο ἡ σολιτόα. 

κυρίνε, Ατθίιτος, Ἰυάίοοθ, Ἑάά, 1, τί δὶ εἴσιτα,---ϑὶ οοτγγεξχίο νοτὰ οἵ, 
Α, Οπῇαὶ, σώρ' ἰαυτὼς ὑμᾶς, (οτίθοτς οοτὶς ἀοθοῦπ5 ἔσαι. νὶχ ροο- 
ον ϑυρτα ν, 1,31, τ Αἰῖοο οοποοία, οἰξ ἰογπηλ ἔσεται 

αὑτοὶ γνόντι, ἀσῆλϑον, ηράαπι ῥγοίαε. (οτ ρου, ΚΕ, Α΄, με]. 
τί δὲ ἴσιται, ἴτὰ (οπΠρῇ ρζὸ νυϊμαιο Μῳ.} 

ἴσισαι, αυοά {(εηΐαπι ταὶ ἀρίστη ἤθη 



πον ἐς ΥΚνοΣ [ “ 
" 

ἡμέϊς μὲν τώτες διώκομεν ὡς ἀνοσιωτώτες καὶ ἀνομωτά-- 
τους, κρὴ τὐλεέϊξον δὴ ὑπεριδόντας τῆς πόλεως" ὑμεῖς δὲ 

ἀκηκοότες, ὁποίως τινὸς ὑμῶν δοκξσιν ἄξιοι εἶναι δίκης, 

ταύτην αὑτοῖς ἐπίθετε. 

Οἱ μὲν ἄρχοντες τοιώύτω εἶπον" τῶν δὲ ἀ ἀποκτεινάντων γ΄ 

οἱ μὲν ἄλλοι ̓ἠρνῶντο, μὴ αὐτόχει ἡτόχειρες γενέαγα!" εἰς δὲ ὦ “ΜῈ 

λογήκει, καὶ τῆς ἀπολογίας ᾿ς ὧδέ πως ἤρχετο 

᾿Αλλ ὑπερορ, μὲν, ὦ Θηβαῖι, οὐ δυνατὸν, ὑ ὑμῶν ἀν- 

δορὶ, ὃ ὃς εἰδείη, κυρίας μὲν ὄγτας, ὅ τι βέλεοϑε, αὐτῷ χρῆ- 

εϑ αι" τίνι μέντοι πατιξεύων ἐνθάδε ἀπέκτεινα τὸν ἄνδρα ; 
εὖ ἴσε, ὅτι πρῶτον μὲν τῷ νομίζειν δίκαια, ποιόν" ἔπειτα 

δὲ, τῷ ὑμᾶς ὀρθῶς γνώσεσθαι" ἤδειν γὰρ, ὅτε καὶ ὑμεέϊς 
τὸς περὶ ̓ Αρχίαν γα Ὑπάτην, οὃς ἐλάξετε Εὔφρονι ὅμοια 
πεποιηκότας, οὐ ψῆφον ἀνεμάνατε, ἀλλὰ, ὁπότε πρῶτον 

ἐδυνάοϑητε, ἐτιμωρήσασθε, νομίζοντες, τῶν τε περιφανῶς 
ἀνοσίων, καὶ τῶν φανερῶς τοροδοτῶν καὶ τυραννέϊν ἐπεχρι- 

ρόντων, ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων ϑάνατον κατεγνῶαθαι. 

Οὔκεν νὰ Εὔφρων ἔνοχος πᾶσι τὅτοις ἦν; παρωλωξὼν μὲνβ 

γὰρ τὼ ἱερὰ μεςὼ καὶ χρυσῶν [τότων] καὶ ἀργυρῶν ἀἄνω- 

ϑημάτων, κενὼ τσάντων ἀπέδειξε. τοροδότης γεμὴν τίς ἂν 

τοεριφανέςερος Ἑὔφρονος εἴη ; ὃς, Φιλαάτατος μὲν ὧν Λα- 

4τι 

8... γ. γενέσϑαι. ἴῃ τηδτρίης Ἰμδοποῖ. 
γεγενῆσνα.. Τ)εῖποορ8 ἰδίάθτῃ εἰ δί- 
καίιον. 

ὅτι καὶ ὑμξις σός, ΝΙΠ θαΐιδ5 οτα- 
τοποτα ἀνακόλεϑον εξ, Ἰερεπάπτῃ ε- 
τίς : ὅτε καὶ ὑμεῖς, ὅτε--- σὸς Ὕ πάτην 
ἰλάξεσε Εὔφρονι. 

[οὐ ψῆφον ἀναμείνατε. Οοπῆταξδεῖο 
ῬΔΌΏΠ γα ταβέϊα γοτΡῸ απίϊο υεἱίὰγ 
[ΓΟ Ραγίοὶρίο, ἀναμέναντες. Αταὰς 
Βοος ἰρίαπι ἔδοϊ!ε ἰμξεστὶ ροβεῖ, πιῇ 
ο Πθεητὶ ᾿ἰσοτες Πθοτία8 ΔὉ οτο ἤΪο 
τοσεάετε. .. Α. Ποίξως 

δ, 8, σὰ ἱερὰ μεςά,. ἴτὰ Τοτ]ρῇ Ρτὸ 
νυϊραῖο μετὰ, εἰ ἧς ἀεϊηάε νἱάϊ εὐχθη- 
ἀξ εἰἰαπὶ νίγαπι ἀοξίαπι ἴῃ ΒΙΌ], 
πε, Απχβεϊοά, νοὶ. 1ϊ, Ρ. 105. Ορρο- 

Πιίαπὶ κενὰ ἀετηοηᾶτγαϊς νογατη οἢξ με- 
ςά. εϊπάς σόσων οὐ ΜοΙὸ ἱποῖυ- 
ἴατὰ ὑποἷβ ἀδτηπανὶ. Ἰονίου ἰδεπ 
τὶ πὰπο πηεάϊοίπα νἱάειαν οὔξ, 
αυδπῃ αῇξτὲ τηᾶτρο ᾿μεοποῖαν. υὐϊ τέ- 
σὼν ῬοΙξ πάντων τα]ϊοϊτατ. Ὠρδ ἱρία τε 
νἱάδ (ἀργὰ ο. 1. 34. 

ἀπέδειξε, ἘΠῚ ἢ. 1. τεάἀαϊάϊε, δὶς 
ΑὨΔ5. ν. 8. 3. ἀπέδωκά σόοι» ἰκδλν σ 
» ἀσέίδειξας «ὃν ἄνδρα. ϑυϊάᾷδβ : 
δειξεν' ἀνεὶ τῷ τυαρίδωκε Ἐενοφῶν. ην ἃ 
οἰἴατη ἰηϊτῖο ΠΡ τὶ 11. παρέδειξε σὸς φό- 
ρους ἀϊξξα πα νἱάειατ. 

φιλαίσατος. Ματῖαπι ἰοξεϊοποτῃ Φι- 
λότατος εχ ἢ, 1. Ἰαυάδς, οαπὶ νυΐραίδ. 
Καβαῆναι εἀ Οἀγῆϊ ν᾿. 9φο. εἀ, Βᾶ- 
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κεδεωμονίοις, ὑμῶς εἵλετο ἀντ᾽ ἐκείνων" τοιςὼ δὲ δὼς κοὴ 
λωξὼν παρ᾿ ὑμῶν, πάλιν τρόδωκεν ὑμῶς, κοὶ παρέδωκε 
τοῖς ἐναντίοις τὸν λιμένα. καὶ μὴν πῶς ὡκ ἀπροφωσίξως 

τύραννος ἦν, ὃς δώλες οὐ μόνον ἐλευϑέρους, ἀλλὼ καὶ πο- 

λίτας ἐποίεε, ἀπεκτίννυε δὲ, καὶ ἐφυγάδευε, κοὴ χρήματα 
ἀφηρεῖτο οὐ τὸς ἀδικξντας, ἀλλ᾽ οὺς αὐτῷ ἐδόκει. ὅτοι δὴ 

θῆσαν οἱ βέλτιςοι. Αὖϑις ὃ μετὰ τῶν ἐναντιωτάτων ὑμῖν 
᾿Αϑηναίων κατελθὼν εἰς τὴν πόλιν, ἐναντία μὲν ἔϑετο τῷ 

ταρ᾿ ὑμῶν ἁρμοςῇ τὼ ὅπλω" ἐπὲὶ δὲ; ἐκεῖνον ὡκ ἐδυνώαϑη 
ἐκ τῆς πόλεως ἐκβαλᾶν, σύσκ σάμενος χρήματα, δεῦρο 

Ὄϑρανκ κφὴ εἰ μὲν ὕνλα 96 ἱκὼς ἐφάνη ἐφ᾽ ὑμᾶς, καὴ 

χάριν ἄν μοι εἴχετε, εἰ ἀπέκτεινω αὐτόν" ὃς δὲ χρήματα 
ἦλθε ὀὐγόσεινασοβδαι ὡς τὥτοις ὑμᾶς διαφϑερῶν κα αὶ 
πείσων, πάλιν κύριον αὐτὸν ποιῆσαι τῆς πόλεως, τὅτῳ 

ἐγὼ τὴν δίκην ἐπιϑεὲς, ττῶς ἂν δικαίως ὑφ᾽ ὑμῶν ἀπο- 

ϑάνοιμι; καὶ γὰρ οἱ μὲν ὅπλοις βιωαλέντες, βλώπῆονται 

μὲν, οὐ μέντοι ἄδικοί γε ἀναφαίνονται" οἱ δὲ χρήμασι 

παρὰ τὸ δίκαιον διαφθαρέντες, ὅμω μὲν βλάπθονται, ἅμα 

10 δὲ αἱ περιπίσγηεσιν. ἘΠ μὲν τοίνυν ἐμοὶ μὲν πὐλέβιος 
ἦν, ὑμῖν δὲ Φίλος, κωγὼ ὁμολογῶ, μὴ καλῶς ἄν μοι 

ἔχεν, τοῦτον τας ὑμῖν ἀποκτεϊναι, ὁ δὲ ὑ ὑμᾶς προδιδὺς, 
τί ἐμὰ πολεμιώτερος ἦν, Γ ὑμῖν; ; ᾿Αλλὰ νὴ Διὼ, εἴποι 

τις ἂν, ἑκὼν ἤἦλϑε. ἀάτα, ἐ μὲν ἀπεχόμενον τῆς πόλεως 
ὑμῶν ἀπέκτεινέ τις αὐτὸν, ἐποίάνε ἂν ἐτύγχανε" γῦν ἢ), ὅτι 
πάλιν ἦλθεν ἄλλα πρὸς τοῖς πρόσϑεν κακὰ ποιήσων, οὐ 

πολίγας ἱποίι, ἙΔὰ, Δ, 1, Βτ, σπᾷ, 
ἱσοΐησιν, : 

ὅ,ᾧ, κατιλϑὼν εἰς τὴν σόλιν. Ψοῖθα 
. Ἄς τὴν σύλιν οτηϊυης Ἑάά, Α, . 

ἐκ τῆς σόλιως. Μαϊικο 1,. ἱκ τῆς 
ἀκροσόλιως, Ἐκξϊδ, ρυῖο, 

παρὰ σὸ δίκαιον, ἴῃ τηιγρίης 1.6- 
ρηοΐ, σαφὰ σὴ βίλειφον, 

8. τὸ, ἑκὼν ὅλϑι. ϑροπῖο τγοαϊ δά 
πο8 ποδηιάτησας ἰοοἰειδίοσι, τὰ Μο- 
τὰϑ, ΜΙδὶ σοπῇάεταπεὶ ορροβίαπι 
ἀσιχόμενον τῆς πόλεως, αἸϊυἀ νοτθαπιὶ 
Ροξυ]ατο νἱάοτυτ, 

[κὼν ἦλθε, Ηἰς πἰ8}} νἱάςο οβξη- 
Ποηΐβ, ΕἸ, φυὶΐ ἦλϑι, φμὶ γε, τεξὶς 
Τρροηίτωυγ ἀσεχόμενο; τῆς σόλιως. Ἐ' 
Α. Ἰοδι.) 
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δικαίως φησί τις αὐτὸν τεϑνῶναι ; ποῦ ἔχων Ἕλλησι 

σπονδὰς ἀποδείξαι ἢ τροδότωις, ἢ ττάλιν αὐτομόλοις, ἢ 

τυράννοις ; Πρὸς δὲ τἕτοις ἀναμνήσγητε, ὅτι καὶ ἐψηφί- τι 
΄ Ν ͵ 5 7] Γ᾿ ΕΣ -" 

σαοϑε δήπου, τοὺς φυγάδας ἀγωγίμους εἶναι ἐκ πασῶν 
Ὁ: Ἢ - ὧν » »" 2 

τῶν συμμαχίδων. ὅςξις δὲ ἄνευ κοινξ τῶν συμμωχίδων 

δόγματος κατέρχηται φυγὰς, τῶτον ἔχρι τις ἂν εἰπν 
«“ ᾽ ΄, ὑν ᾽ ᾽ ΄ 2 ΄ Ἂν Ἂ 

ὅπως οὐ δίκωμόν ἐςὶιν ἀποϑνήσκειν ; ἐγώ ᾧημι, ὦ ἄνδρες, 

ἀποκτείναντας μὲν ὑμᾶς ἐμὲ, τετιμωρηκότας ἔσεοϑ αἱ ἀν- 
δὲ, τῷ τυάντων ὑμῖν πολεμιωτάτῳ" γνόντας δὲ δίκαια 
τσεποιηκέναι, αὐτὲς τετιμιωρηκότως φανέϊεϑ αἱ ὑπέρ τε 

ὑμῶν αὐτῶν, κα ὑπὲρ τῶν συμμάχων ἁπάντων. 

Οἱ μὲν οὖν Θηξαῖοι, ταῦτω ἀκέἕσαντες, ἔγνωσαν, δὲ- χ2 

κωίο τὸν Εὔφρονα πεπονθέναι" οἱ μέντοι τολῆται αὐτὸν, 
ε "») ᾽ Ν ΄ Π) ͵7 ᾽ -“»»"}» -“ 

ὡς ἄνδρα ἀγαϑὸν κομισάμενοι, ἔϑωψάν τε ἐν τῇ ἀγορῷ, 
ν᾿ εὐ ΄ “ ͵ “ « 4. καὶ ὡς ἀρχηγέτην τῆς πόλεως σέξονται. Οὕτως, ὡς ἔοι- 

κεν, οἱ πλᾶςοι ὁρίζονται, τὰς εὐεργέτας αὐτῶν ἄνδρας 

ἀγαϑὲς εἶναι. 

δ. τι. ἀγωγίμους -το συμμαχίδων. 
Βοϊ σεῖς σόλεων. Ρτΐὰ5 νοοαὈα! υτὰ ἰῃ- 

. ἐεγρτείδισ Μοτὰβ: αυἱ ἃ αυο θεῖ 
δοττὶρὶ εἰ ἀθάυοϊ ροῆαπε δὰ Ἰυάϊςεπι, 
ἴῃ οατοοτοπι, δὰ {ὰρρ] οί πα, αὈϊοαη- 
ὰς ἀερτεμεπῆ [αοτίης, Οοηξετγε 1ὰ- 
Ὀεὶ ΒοπκΙὶ Ἱπάϊοείη Οτγωοῖς, Πεσῖο- 
βΠεηΐοθο. Αρυά ᾿)εϊποεποπ οοη- 
τὰ Ατβοοταίθτη ᾿. 624. εἰ ἃὰ Νῖοο- 
διδΐατι Ρ. 1249. ἀγώγιμον εἶναι εἰ γί- 

εσϑα, ἴα Πτιωρ οϊτεϊ ἀϊοὶ νἱάξιαΓ. 
δὰ ἴῃ αἰΐο ἴοοο, 4ιθπὶ πῆι [ηάεχ 

ἘἈεϊκίαηυβ, Ρ. 667. σοπῖτα Ατὐβοοτα- 
ἐεπὶ εἷξ ρίαπε εοάετῃ επία, αὰο ἰῃ 
Χεπορποηῖς ἀγώγιμον αὐσὸν ἐκ τῶν. 
συμμάχων εἶναι» 485 γετθα ἀδίποορ8 
εχριἰοαπίατ ; ἐξεδίδοσ᾽ ἄν ὑπὸ τῷ ψη- 
φίσμαφος. Θυδηάο ἰξίτατ ἀέοτεῖο ρο- 
ΡΝ ἀδηπηπᾶϊαγ δἰ ϊαυΐβ εὰ ἰορο, αἵ, 
ἀφῤροῖο εθυροτγι, Ἰατα ἱπάθ τείγαὶ 
Ρ εἰ ἀεθεᾶϊ, τὰς αἰϊᾳαΐϊα ἀγώγε- 
μος ἵκ τῶν συμμάχων γίγνεται ααϊ ἐεί, 

ϑὶς Γιοεάφοτηοπί! εἀΐκοταπὶ ἐχίαϊες 
Αἰδεηϊέηΐεβ ἀγωγίμους εἶναι. τσαντα- 
χόϑεν, ἐκσπόνδους δὲ τὼς ἰνισαμένους «οἷς 
ἄγεσι, αἱ αἷς ΡΙΔτΟ 5. πη Γγίαπάτο 
ὁᾶρΡ. 27. ὮὈϊνεογία εἰ πὶ θ8 ϑα] πα ῆὶ 
εἰ Ηεταὶάϊ οεἰεῦτγαία εἰς ποιῖο ῥγίοσὶς 
ἀϊξδιϊοη 5, αιδ ἢὰς ποη Ρετγίηςέ. ΑἹ- 
τότ ἀείποορβ συῤμαχίδων τηᾶτρο 
Τροόποῖαν. τασϊδζ ἴῃ συμμάχων, Ἐςεέϊς, 
Ραῖο. 

ξβ. 12. τυολίται αὐτόν. ἴῃ τηᾶτρίης 
Γβοηοἱ. αὐτοῦ. 

ἀρχηγέτην. Αἀ σης Ἰοδαπι ετὰ- 
ἀϊα εἰ Μοτὶ ἀϊϊρυϊαιῖο, ᾳυὰ ἀοςεῖ, 
οἴνεβ, ἄς ραϊτία ὕδης πηδτῖτοβ, ροξ 
τηογίεπι ἀϊν᾽ 5 Ποποτῖθι8 συ] το5 ἔα 
1Π}Ὸ ; 80 εὐ υὐπτοάὶ οἰνὶθ5 ΟἸ με ηε πὶ 
τὶ 5 ἀδοσπὶ Ατιοῖβ πογηΐηδ ᾿πάϊ- 
ἀϊςξ, δυέξῖοτε ΗἩετγοάοίο νυν. 66. Βὸς 
ἀεηίᾳυς ἡρώας ἐπιχωρίους εἰ ἐπωνύμους 
σῇ χώρᾳ, νεὶ, τηοπεηῖς ΗςγοὨϊΐο, ἀρ- 
χηγίτας αἰξῖος ἔα1Πξὲ, 



ν 
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ΚΕΦ. Δ. 

ΚΑΙ τὰ μὲν περὶ Ἑύφρονος εἴρηται" ἐγὼ δὲ, ἔνϑεν εἰς 

ταῦτω ἐξέξην, ἐπάνειμι. Ἔτι γὰρ τειχεζόντων τῶν Φλια-- 
7 Ν ͵ Ἂς Ἂν 7 9». ΄ «χὰ 

σίων τήν Θυωμιίων, ΚφῚ τὸ Χάρητος ετι τυωρόντος, ὁ Ὥρω- 

πὸς ὑπὸ τῶν ᾧευγόντων κατελήφϑη. φρατευσωμένων δὲ 
΄. ᾿ 7 ϑι ὦ ἃ Νὲ ὦν ᾿ χγ: 

πάντων ᾿Αϑηναίων ἐπ᾽ αὐτὸν, Τὰ τὸν Χώρητω μέϊαπεμψα.- 

μένων ἐκ τῆς Θυωμίως, ὁ μὲν λιμὴν αὖ ὁ τῶν Σικυωνίων 
πάλιν ὑπ᾽ αὐτῶν τε τῶν πολιτῶν καὶ τῶν ᾿Αρκώδων ὡλί- 

σκεται" τοῖς δὲ ᾿Αϑηναίοις ἀδὲς τῶν συμμάχων ἐδοήϑη- 

σεν, δὰ ἀνεχώρησαν, Θηδαίοις πσωρακατωϑθέμενοι τὸν 
᾿Ωρωπὸν μέχρι δίκης. 

2 Καταμαϑὼν δὲ ὁ Λυκομήδης μεμφομένους τὸς ᾿Α9η- 
ναζους τὸς συμμώχοις, ὅτε αὐτοὶ μὲν τολλὼ πρώγματα 
εἶχον δὶ ἐκείνες, ὠντεξοήθησε δ᾽ αὐτοῖς ὀδεὶς, πάϑει τὸς 

μυρίους, τορώξειν περὶ συμμαχίως πρὸς αὐτές. τὸ μὲν 
οὖν τρῶτον ἐδυογέροιινόν τινες τῶν ᾿Αϑηνωίων, τὸ, Λῶκε- 

8. τ. ᾽Ωρωσός. ὙΠειηϊΟ οἱ ΤΗεοᾶο- 
τὰϑ, Ευδούδηῖοβ, νὶ ὁοοαραγαηϊ Οἵο- 
Ρα πη, Γοοΐατῃ Αἰπεηϊοηἤατῃ οἰν  ἰαΐδτη, 
ἴῃ σοηῆπίϊ5 Ασα εἰ Βοροεῖοα Πίδπι, 
(ΤὨογά, νἱῖϊ. 9.5.) Θυΐ εἴβο οἶνεβ 
ἕατη ἴῃ Ἔχ Πα πὶ οὐδξιὶ ὀγαηΐ, ἰ πὰπο 
Ῥαιτίαπι τοσυρετάης, Μιὰς ὙΝ ΟΠ] πη; 
δὰ ΤἩϊοάοτ, χν. 76. Μογὰβ. Βτονί τεῦ 
Τϊοάοταβ 1, 6. Θιμέσων ὁ ̓ Ερετρίας τύ- 
φανγος ᾿Ωρωπὸν κατιλάξιτο' σαύφην δὲ 
τὴν σόλιν ὅσαν ᾿Αϑηναίων, παραλόγως 
ἀσίλαδι, τῶν γὰρ ̓ Αϑηναίων φρατιυσάν- 
τὼν ἱπ᾿ αὐτὸν καὶ σολὺ ταῖς δυνάμεσιν 
ὑπεριχόντων, οἱ Θηθαῖοι βοηϑήσανις αὐ- 
σῷ καὶ παραλαθόνσις ἰν παρακαταϑήκῃ 
χὴν ἀόλιν, οὖκ ἀπσίδωκαν. Ὀςπιοῦθο- 
τιὸβ ἀς Οογοηᾶ μᾶκζ. 260. ὙΠοιηο- 
πείῃ εἰ ΤὭὨςοδογατα ἤπιὰ} ποιαΐπδῖ 
υδὶ ΟἹρίαπυ ἴῃ Οοπιπιοηιαγὶ 8. το πὶ 
σορίοπυν πατίας, Οαυίαπι ΟΡ Εἰ Τὰ ρογ 
Ὁτορὸ γόε αν ἀϊχίς Ομαρτίαβ ἱπηροια- 
τοῦ, δοσυίπηίς ῬΗΠοΙγαίο, αἱ παᾶτγαῖ 
Ῥεπιοίπεηο οοηίτα Μίἀίμη Ρ, 535. 
εἀ, Ἐείηκε, υδὶ νἱάς βομοι! αῆεη, "'- 
απάσπι ΤΠ οδαηόγατη ἰπ  αυἰ ται ὁπ (8 Π- 
εἰς Τίρογαῖος δὰ ῬΒΠΡΡ, Ρ. 180, εὐ, 

ΟΝ, αδἱ τὸ ροὲ ρυβπαπι οι δετί- 
οδπι ΔῸ [15 βοα8. Ὀγενίτοῦ Ῥδυσατε : 
ἠνώχλων μὲν σὰς πόλεις τὰς ἐν ΤΤελοστον- 
νήσῳ, Θευαλίαν δ᾽ ἐσόλμων κασαδυλῦ- 
σϑαι, Μεγαρεῦσι δ᾽ ὁμόροις σιν ἠπέίλων, 
τὴν διαμιελψο πρα μὲμε σι σῆς χώρας 
ἀσπεςφίρουν, Ἐὔδοιαν δ᾽ ἐπόρϑεν, ὡς Βυ- 
ξάντιον δὲ τριήρεις ἰξίπεμπον, ὡς καὶ γῆς καὶ 
ϑαλάςης ἄρξοντες. Θυξὸ |Π1|6 ἀδ ἱπὶ- 
Ετὐῖο πλᾶτῖβ, ἃ ΤΠΟΌΔηἶ5. σἀρίδίο, τὸ- 
τί, οοηῇεπηας οἵ οορίοῆιβ παᾶιγαΐ 
Πϊοάοτιβ χν, 79. [δ οτάϊπο τογὰ πὶ 
οτταγθαῖο, ααςπὶ χα ΤΠ Οοται5 ’οοο, ἃ 
ἘΠ προ ποη ἀηηοίαϊο, σοηξείταος 

[ἀοἷϊς, ΧΟΠΟΡΠΟΩ τὸβ τηδτὶ κοίϊα8 Πθο 
τοπηροῦς οἵ τη τ8 ΤΠ ΠΟΥ ΠῚ, ἢ 6- 
Τοῖο ἀη ἰηνιἀϊα πτοία, οὐἑ ῆι, 

μίχοι δίκης. Ὅοποο ἠατο ἀἰοοριατὶ 
ἀς ροεπίοης ατῦοθ. ροίϊει, 1ιὰ θτο- 
ἄδυβ ἀρριοθᾶπίο Μοτο ἱπιογργοίαϊαγ, 

8. 2. φράσειν σίρί. Τίὰ [υρτγὰ ψὶ, 4. 
28. πράσηειν πιρὶ σῶν σπονδῶν ἱκίλευον. 
ΑμαΡα, υἱῖ, 2, 12. Ἐξενοφῶν ἔσρωσίι: 
στρ πλοίων, ἸΌΪά, 6, 2. ξ, 7. πρὸς ᾿Αρί- 
φαρχον διιπράτηιτο σὰ αὐτὰ περὶ τοῦ 
φρατιύμασος, ϑὶο ἰζογα πὶ νἱὶ, 4.12. 
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δαιμονίοις ὄντας Φίλες, γενέογ αι τοὺς ἐναντίοις τῶν 
δ ΡΤ ΩΡ Ν δὲ ΄ “ 3 δὲν “ 4 

συμμάχους" ἐπεὶ δὲ λογιζόμενοι εὕρισκον ἀδὲν μέϊον Λα- 

κεδοιιμιονίοις, ἢ σφίσιν ἀγανϑὸν, τὸ ᾿Αρκάδως μὴ τροσ- 

δέοϑαι Θηδαίων, ἕτω δὴ τοροσεδέχοντο τὴν τῶν ᾿Αρκάδων 

συμμαχίαν. Καὶ Λυκομήδης, ταῦτα ταράτήων, ἀπιὼν 3 

᾿Αϑήνηθεν, διαιμονιώτατα ἀποθνήσκει. ὄντων γὰρ ἰωκα 
μρνυνῖξκου Ἐυρυιναδεῃνν 

πόγλων αόλοίων, ἐκλεξάμενος τὥτων, ὃ 
Ζ ε φΦ ͵ 

νος τοίνυν, ἀποδιξ σαι, ὅποι αὐτὸς κελεύοι, ἐΐλετο ἐν--΄΄ 

ταῦζεω ἐκᾷξῆ ἤναι, ἔνϑα οἱ φυγάδες ἐτύγχανον ὄντες. καἰ- 
᾿ϑέ 

ὃ ἐδώλετο, καὶ συν-- 

κεῖνος μὲν ὅτ ως ἀπ. οϑγή γησκει, ἡ μέντ' οἱ συμμαχία ὅτ Ὁ» 

' ἐπεραίνετο. 

Εἰπόντος δὲ Δημοτίωνος ἐν τῷ δήμῳ τῶν ᾿Αϑηναΐων, 4 
ὡς ἡ μὲν πρὸς τὸς ᾿Αρκάδας Φιλία καλῶς αὐτῷ δοκοίη 

τπράξεοϑαι; τοῖς μέντοι φρατηγόϊς προςάξαι ἔφη χρῆναι, 
-“ Ν « 7 “«“ 5 “ ΄΄ ΔΡ᾿ Φ 7 
ὅπως κοὴ ἡ Κόρινθος σῶα ἢ τῷ δήμῳ τῶν ᾿Αϑηναίων" 

ἀκάσαντες ταῦτα οἱ Κορίνϑιοι, τοέμψναντες. ταχὺ ἱκανοὺς 
Ν " “ ᾿ . 3 ΄ 

Φρερδς ἑαυτῶν πάντοσε, ὅπ εῷρξρ ὃν ᾿Αθηναῖοι, εἶπον 

᾿αὐτόὶς ἀπιέναι, ὡς ἐδὲν ἔτι δεόμενοι φρερῶν. ᾿ οἱ δὲ; ἐπά- 
Θόοντο. ὡς δὲ συνῆλθον οἱ ἐκ τῶν Φρερίων ᾿Αϑηναῖοι εἰς 

τὴν πόλιν, ἐκήρρξαν οἱ Κορίνθιοι, εἴ τις ἀδικότο Α9η- 
΄ ἀσ. 

μχρρριςς τ εόϑαι, ἃ ως ληψομένες τὰ τὰ δίκωιω. Οὕτω 5 

᾿ ὃ τότων ἐχόντων, Χώρης ̓ἀφικνεῖται μετὰ τῷ ναυϊκξ τρὸς 

᾿ς 8. 3. δαιμονιώτατα. Μοτὰβ ἰῃ [η- 
ἀἴος δαιμονίως ἀποϑ.. ἐχ Ἡ, 1. ἱπίοῦρτο- 
ταῖαγ, ἄξεο τηοάσπλ 80 βΘη8 τηοτιὶϑ 
ἀϊπρεηῖς. “ΜΙΏΙ Ὀτεν τα8 ἀιιξϊοτί5, ηἰ- 
τη ἶβ οὈίοσαγα, αἰ] ϊοεῖ. 

συνθέμενος φοίνυν. σοῖς ναύταις ἰε- 
“Ὁ οεηΐεθαι Υἱγ ἀοξὶαβ ἴῃ ΒΙΌ]. 
τίτῖοα Ἢ Ρ. τοῦ. αυοά ρίασει. Νεοὸ 

γι ται ἄπλη Ἰοοῦτα δὶς Παθεῖ Τὰ πΠι. 
ἐσο. Τὴ τηδγρίης [,. εἴ 

ἐξ μι βα͵ ᾳυοά τεσερὶς εἰ. 
νιν ἀσξταβ ἴῃ ΒΙΌ], Οπς. Απρζεϊοά, 
ΨΟΪ. ᾿ϊ, Ὁ. τορ. ἐπηθεηάδθαὶ ὅμως. Θαοὰ 
ξαυϊάσπῃ ἌΡΡτΌθο. 

8. 4. ἐκ τῶν νακινως Μαὶς ΟΘαῇ. 

φευρῶν. 

«Ἰπάϊος οσ 5." 

εἴ σις ἀδικοῖσο--ληψομένους τὰ δί- 
καιῷ. ϑεαιϊτων βαξϊπι; τοὺς ὁπλίσας 
τὰ δίκαια ποιήσαντες ἀπεπέμψαν. Ιπ- 
ἴογργοῖες οπλπθ5 ἤδοο ἰηΐο! ]Ἔχεγαηῖ ἧς 
ἦτο τράάδησο ταἱ "εἰ 5  {εὰ Τὰ ηΐ 8ο- 
οἱρίεμἀα ἀδ τηδγοθάς ἀεθῖτα. [τὰ Α- 
παθαΐ. υἱῖ. 7. 14. σότε ἀπιῖναι ὅταν τὰ 
δίκαια ἔχωσιν οἱ φρατιῶσαι" ααϊ Ἰοσὰ5 
Οἴηηὶ ἀυδἰταϊίοης νᾶσας. Ὡς υἱατὶς 
[ιγῆας Ρ. 590. ὧσο ἀδὲν ἔσι ὑμῖν σῶν δι- 
καίων ἐποίαν" αἱ Ἰοοὰβ πηγαῖα εἰ ἵπ 

τὰ Οἴςεῖο Οεῆς. 1. 
13. 7μ{α Ῥτῶθετο, ἱ. ε. τηθγοθάθπῃ (οἱ- 
ὕετγα ; εἰ ΟοἸ πη ε 18 ἱ. 8. 18. Ἂν 7ωβα 
᾿ράδηγε ἀἰχῖς 1. 8, τ. 

! 

με 
» 



“τό ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒ ΗΕ ΕΝΙΟ. 

τὰς Κεγχρέας. ἐπεὶ δ ἔγνω τὼ πεπραγμένα, ἔλεξεν, 
τ ᾽ 7 3 ͵7ὔ »" 7 “Ὁ 7] ε 

ὅτι, ἀκόσας ἐπιδελεύεοϑαι, τῇ πόλει βοηϑῶν τυαρέη. οἱ 
9. ΑΙ »Ν ᾽ ΄ ᾽ »“, "Δ. εν “" 

δὲ ἐπαινέσαντες αὐτὸν, ἀδὲν τι μᾶλλον ἐδέχοντο τὰς ναῦς 

εἰς τὸν λιμένω, ἀλλ᾽ ἀποπλεέϊν ἐκέλευον" κοὴ τὸς ὁπλίτως 

δὲ, τὼ δικοιω ποιήσαντες, ἀπέπεμψαν. ἐκ μὲν οὖν τῆς 

ὁ Κορίνθου οἱ ᾿Αϑηναῖοι ἕτως ἀπηλλάγησαν. Τοῖς μέντοι 
Ἀρκάσιν ἠναγκάζοντο πέμπειν τοὺς ἱππέας ἐπικἕρες, 

ον ΟΝ 7 Ψ 7 5. ἡμδὰν ἢν χὰ 7 διὼ τὴν συμμαχίαν, εἴ τις φρατεύοιτο ἐπὶ τὴν Ἀρκαδίαν" 

τῆς δὲ Λακωνικῆς οὐκ ἐπέξαινον ἐπὶ πολέμῳ. 
Τῶς δὲ Κορινθίοις ἐνθυμεμένοις, ὡς χωλεπῶς ἔχοι, 

αὐτὼς σωθῆναι, κεκρωτημένες μὲν καὶ πρόσϑεν κατὼ γῆν, 
΄ “ΟΝ ᾽ “, ». Ζ 5» μ 9 

προσγεγενημένων ἢ αὐτοὶς ᾿Αϑηναΐων ἀνεπιτήδειων, ἔδοξεν 

ἀϑροίζειν καὶ πεζοὺς, καὶ ἱππέας μιαδοφόρες. ἡγόμενοι 

δὲ τέτων, ἅμα μὲν τὴν πόλιν ἐφύλωῆον, ἅμω δὲ τς 
πολεμίους κακῶς ἐποίεν' εἰς μέντοι Θήξας ἔπεμψαν 

γ ἐπερησομένες, εἰ τύχοιεν ἂν εἰρήνης ἐλϑόντες. ἐπεὶ δὲ οἱ 

Θηδαῖοι ἰέναι ἐκέλευον, ὡς ἐσομένης, ἐδεήϑησαν οἱ Κορίν- 

ϑιοι, ἐᾶσαι σφᾶς ἐλϑεῖν καὶ ἐπὶ τὸς συμμάχες, ὡς 
μετὼ μὲν τῶν βουλομένων ποιησόμενοι τὴν εἰρήνην, τοὺς δὲ 

τὸν πόλεμον αἱρησομένες ἐάσοντες πολεμεῖν. ἐφέντων δὲ᾽ 
καὶ ταῦτω τράτειν τῶν Θηξαίΐων, ἐλθόντες εἰς Λωκεδαι- 

8 μονώ οἱ Κορίνθιοι, εἶπον" Ἡμάς, ὦ ἄνδρες Λακεδοιμό- 
γιο!, πρὸς ὑμᾶς πάρεσμεν, ὑμέτεροι. φίλοι" καὶ ἀξιοῦμεν, 

εἰ μέν: τιν ὁρᾶτε σωτηρίαν. ὑμῖν, ἐὰν διακαρτερῶμεν πο- 

λεμᾶντες, διδάξαι καὶ ἡμᾶς εἰ δὲ ἀπόρως γιγνώσκετε 

4, 5. βηρεῤννι Ἑάά, Α. 1. Ο. εαπὶ Μοπιβ ἴοσὸ Ἡείνο"ἰὶ ἀρροῆίο : 
Κιγ Ἰσιτήδειορ' ὁ φίλορ, ἀνιπσιτήδειορ' ὁ ἐχόρόρ, 
πλῷ δέ, Τὴ Ἰδοηοῖαν, καὶ ρῖὸ δ. 7. ὡς ἰσομίνης, [τὰ εχ οἀϊτοης 

2), νἱεῖο ορογάταπιν αυοὰ τατης τοος-ὀ Βτ, εὐ Οὐ, Του ρ, Τυδάφηις Ἰμδοηο], 
ρἷϊ Υ οε!», εἰ Μοιὸ ρῸ νυϊβᾶιο ἐσορείνων, 

4. 6. αν ηρήμμηον Μαῖκο Ἰμεοηοϊ, σὼς δὶ σὸν πόλεμον. ααᾳ, ΑΔ... Βτ, 
»ζατυμίννε, Οὐα], σὸς σὸν σόλεμον, Τῃ Ἰοοπο]. οἵ 

ἀνισιτηδέων, Ἡδης Ἰοδιοπετι 1., βιίορι, εἢ σύρ σὲ πόλεμον, Νοβταπὶ 
δίερ, τροερὶς δεἴατῃ ὟΝ εἰβ εἰ Μοτι8 
ΡΙῸ νυΐϊψαιο ἐνισηδήων, Οοπῆγπιαι 

ἀδάϊε Μοότβ. ϑ8ιεἀ ἴῃ τηλιρίης Ἰνδοι- 
οἷαν, οἷζ : σὺν σὸν πόλεμον αἱρυμίννε, 
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ἔχοντα τὰ ὑμέτερα, εἰ μὲν κφὴ ὑμῶν συμφέρει, ποιήσω- 
(86! μεϑ' ἡ ἡμῶν τὴν εἰρήνην" (ὡς ̓ δὲ μετ ᾿ φδένων ἂν ἥδιον, 

ἢ μεθ᾽ ὑμῶν, σωϑείημεν) εἰ μέντοι ὑμεῖς λογίζεσθε συμ- 

φέρειν ὑμῶν τσολεμεν, δεόμεϑια ὑμῶν, ἐῶσαι ἡμῶς εἰρήνην 
ποιήσασθαι. σωθέντες μὲν γὰρ, ἴσως ἂν αὖϑις ἔτι ποτὲ 

ἐν κομρῷ ὑμῖν γενοίμεθα" ἐὰν δὲ νῦν ἀπολώμεθα, δηλον- 
ότι ὀδέποτε ἔτι χρήσιμοι ἐσόμεϑω. ᾿Ακὥσαντες δὲ ταῦ-9 
τῶ οἱ Λακεδαιμόνιοι, τοῖς τε Κορινθίοις συνεξέλευον δὴν 
εἰρήνην τσοιήσοϑαι, καὶ τῶν ἄλλων συμμάχων ἐπέτρεψαν, 

τοῖς μὴ βουλομένοις σὺν ἑαυτόϊς πολεμέν, ἀναπαύεσθαι. 

αὐτοὶ δ ἔφασαν πολεμᾶῶντες πράξειν, ὅ τι ἂν τῷ ϑεῷ 
φίλον ἦ: ὑφήσεοϑαι δὲ ὀδέπετε, ἢ ἣν παρὰ τῶν πατέρων 

«αρέλαξον Μεσσήνην, ταύτης σερηθήναι: Οἱ οὖν δῆὴν᾽. 1ο 

9ιοι, ἀκὥσαντες ταῦτω, ἐπορεύοντο εἰς τὰς Θήξας ἐπὶ 

τὴν εἰρήνην. οἱ μέντοι Θηζξαῖοι ἠξίουν, αὐτὸς καὶ συμμω- 
χίαν ὀμνύναι!" οἱ δὲ ἀπεκρίναντο, ὅτι ἡ μὲν συμμαχία 
οὐκ εἰρήνη, ἀλλὼ πολέμου μετωλλωγὴ εἴη εἰ δὲ βώλοιν.- 

το, παρέϊναι ἔφασαν, τὴν δικαίων εἰρήνην «ποιησόμενοι. 

ἀγαοϑέντες δὲ αὐτὰς οἱ Θηξαῖοι, ὅτι, καίπερ ἐν κινδύνῳ 

ὄντες, οὐκ ἤθελον τοῖς εὐεργέταις εἰς πόλεμον κωϑίξα-- 

αι, συνεχώρησαν αὐτὸς, κοὶ Φλιασίοις, γα τοὺς ἐλϑῶσι 

μετ᾽ αὐτῶν εἰς Θήξας, τὴν εἰρήνην, ἐφ᾽ ᾧ τε ἔχειν τὴν ἑαυ-- 

τῶν ἑκώφες. να ἐπὶ τότοις ὠμόαϑησαν οἱ ὅρκοι. Οἱ μὲν" 
δὴ Φλιάσιοι, ἐπεὶ ἕτως ἡ ξύμξασις ἐγένετο, εὐθὺς ἀπῇλ-- 

ον ἐκ τῆς Θυαμίας" οἱ δὲ ᾿Αργεῖοι, ὀμόσαντες ἐπὶ τὰς 
αὐτοῖς τὅτοις εἰρήνην ποιήσασθαι, ἐπεὶ ξκ ἠδύναντο κατα- 

πρᾶξαι, ὥξε τὸς τῶν Φλιασίων φυγάδας μένειν ἐν τῷ 

8. 8. μετ᾽ ὑδένων. δὶς ἵαρτα ν, 3 εἶναι, Αγιἀοοίάε5 Ρ. 72, εἀ. Ἐεἰῆκε : καὶ 
ἀδένες ἤκεον. ΟΥ, αϊοκεηδῖγ δὰ ΠΝ ἐφὶν ὑ ὑμῖν χρῆσϑαι σότοις, ὅσυ ἂν ἐν και- 
ἀοί. Ρ. 710. ρῷ σι ὑμεῖν γένηται. 

ἥσως ἂν αὖϑις. Τία στὰ 1,. 51. ΥΡ΄ 8. τι. οὐκ ἠδύνανφν, Οαῇδι. ἰδό- 
᾿ς ΜΟΠρΗ͂ ἱπίοτίο ἄν. Ῥησγαῆ εαάστα αἴας ναᾶνψος 

εἰ Χορορἢ, ζαρτᾶ {ἰ], 4. 9. ἐν καιρῷ σοι 
Ες 
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ΟἸγΡ. 
108. 2" 

“τ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΒΘ ΒΕ ΈΕΝΙΟ. 

Τρικαράνῳ, ὡς ἐν τῇ ἑαυτῶν τόλει ἔχοντες, παρωλαξόν- 
3 ΄ 7) ΄ δοντ ας -“» Ἵ ε τες ἐφρόρεν, φάσκοντες σφετέραν 'α τὴν γὴν ταύτην εἶναι, 

ἣν ὀλίγῳ πρότερον, ὡς πολεμίαν σαν, ἐδύουν. καὶ δίκας 

τῶν Φλιασίων τοροσκωλξ μένων, οὐκ ἐδίδοσαν. 
Χ Ν “" ἣν Ν ͵΄ 4 

Σχεδὸν δὲ περὶ τοῦτον τὸν χρόνον τετελευτηκότος ἤδη 

τῷ προτέρει Διονυσίξ,, ὁ υἱὸς αὐτξ πέμπει βοήϑειαν τοῖς 

Λακεδαιμονίοις, δώδεκω τριήρεις, καὶ ὥρχοντω αὐτῶν Τι- 
͵ τ 5 5 ᾽ .7 “" ᾽ “ 

μϑοκράτην. ἕτος δὲ οὖν ἀφικόμενος, συνεξωιρέξ αὐτοῖς 
Σελλασίαν" "ἢ τἕτο πράξας, ἀπέπλευσεν οἴκαδε. 

Μετὼ δὲ τῶτο οὐ πολλῷ ὕςερον κατωλωμξάνεσιν οἱ 
λεῖοι Λασίωνω, τὸ μὲν ττωλακὸν ἑαυτῶν ὄντω, ἐν δὲ τῷ 

13 παρόντι συντελξντω εἰς τὸ ᾿Αρκωδικόν: Οἱ μέντοι ᾿Αρκά- 
δὲς ὁ τπαρωλιγώρησαν, ἀλλ᾽ εὐθὺς τπαρωγίειλαντες ἐξοή- 

3εν. ἀντεδοήϑησαν δὲ κοὴ οἱ τῶν Ἠλείων τετρωκόσιοι, αὶ 

ἔτι τριακόσιοι. ἀντιςρατευομένων δὲ τὴν ἡμέραν ἐν ἐπιπε- 
δεςέρῳ χωρίῳ τῶν ᾿Ηλάων, τῆς νυκτὸς οἱ ᾿Αρκάδες ἀνώ- 

δαίνεσιν ἐπὶ τὴν τῷ ὑπὲρ τῶν ᾿Ηλείων ὄρες κορυφήν" ἅμα 

τοόλει ἔχοντες. Ἰιαουοῖ. οπηεπάδθδι 
ὄντας, αυοά τεοορῖς ὟΝ ε]5 εἰ ἀρρτοῦδ- 
γἱῖ Μοῦ. ϑεὰ ρσγανίιι5 νυἱτ πὶ Ἰαΐοτα 
νἰάσιατ, ὕπάς επὶπὶ σ΄ δόνσες ὃ 
Τεποῦδπι ᾽απὶ ἀΐὰ οαβεϊϊαπι Ατρὶνὶ 
Τηοαγαηυτῃ. 

[ὡς ἐν σῇ ἱαυτῶν πόλε;---Οοὐτ, ἔχον- 
τας, αὐυοά ἰρίαπι νοϊα δ νίἀοῖυγ 1.6- 
οπο, Η, 6. εσάεπι ἰδὲ σομα  ἐἶοηδ μΐφη- 
ἐπ, αο ' εὔοη ἰπ ῥαινία, ϑεηᾳ. πὰρ. 
ἐφρόρων νοτιὶς ῬΙΠ ΚΠ οἰ πὶ, ἐῤίὸς ἐε βάερη 
γεσοῤεγμπί, ῥγαβάϊοψεε λιυεέγμη. Θαο- 
δὰ (ςπίατπη δῆς, ορίποτ, Ἐπ οἰνίτατοβ 
ΐ΄ ἄνονσαι οἴϊατα ἱκῦῶσαι, αἱ ἱρίς 
Χ,, Ἰοψυίταγ αἰ} δ᾽, ΚΕ, 4, Ἡρο δι. 

“ολιμίαν, απ, εἰ Οδῇ, σολεμίωνν 
τυροσκαλυμίνων, Μαγβο 1, 581. οἵ 

Ὑν ει, σφοκαλυμίνων,. Ψαϊκαζαπι ἀἰΠ}- 
Βεπίεγ ἐχρ ! σας εἴ τασίογ Μοπιβ, 

8, 12. τος δ' ἦν, Μᾶρο ἵν. ὅσος δ᾽ 
ΓῚ " 

Λασίωνα, μά, Α, 1. Ο, Λασιῶνα, 
δε ἐπ νἱάς ἴωρμπι {Π|, ώ, τ, ΡΙασθυϑ 
τοῖν πᾶτγαι  οθογωβ χν, 717, 4υἱ 1.κ- 
ἤοπεπι ΤῊ Ωγ "δ᾽ χωρίον ὀχυρὸν ἃρ- 
Ῥεῖϊαι, ΡῬεωϊοχοῦπηι ΕἸοὶ σχίυ ον, ᾳυΐ 

ἴῃ ἰόσαπι ἰἰατπὶ οοηίαροταπῖ, [πὶ ρὰ- 
8η8 δὰ ξαποποπῖ σοιπτα α οξοϊάε- 
ταις ρ᾽ὰβ αυᾶτῃ 200. ΕἸοὶ τη τος ; 
Ατοδάθβ πὔπτγοτο Ἰοηρο Γαρεγίοῦοβ ἀδ- 
ἱπάς ἱρίαπλ ΕἸἰοαπὶ ἱπνδάυηϊ. 
Τϊοάογαβ, φαὶ δἀαϊτ, ἃὉ Αἰποηϊςηῇν 
Ὀὰ8 Ατοδάδβ [αὐΠάϊα ρους : μεέεστέμε- 
Ψαντο παρ᾿ ᾿Αϑηναίων συμμαχίαν, Ὃς 
δο ΤὈοϊοίαῖο Ὀ6}}} Χοπορθοη {αρτᾶ 
ἀϊχὶς 8, 2. εἵ 6, 

8.13. οἱτταεσρακχόσιοι, Ἑαϊτ. ΕἸδΟ- 
Τὰπι ΘΧογοϊ 8 εχ οετο δαὰϊτα πὶ εἰ 
Ρεάϊταπι παπιοτο σοῃεπἰϊαζι8, Οἱ σρια- 
κόσιοι νἱάδηζαγ οὔϊὲε ροάϊτεβ, αὶ ᾿πέγα 
8, τό, ἀϊοίταν : οἱ ἱπτεῖς καὶ οἱ σριακό- 

διοι, 

ἀντιφρατσιυομίνων. Ἀφξὶς Μοτὰβ 6- 
πιοηάδι ὡνσιφρατοσεδευομίνων, Ῥαὰΐϊο 
ροᾷ Εάά, Α.}. Βτ, Οδῇ. ἐσὶὴ σιδεσίρῳ 
Βαθεπε ομλϊ ὸ ἐν. Μαΐς. 
᾿μραν τμαμηρὶ Οοτηπιοη δ οοΠ- 

᾿οξϊαταπν Μοτΐ, ἀντισρατοσιδιυομίνων, 
Λε δοάδιῃ πιοάο φρατεύεσθ αι 4] 1] ἴδε - 
Ρίαϑ Ἰορίεατ, αἱ ἐν. 7, 7. νἱὶ, 5. 8, Οἵ, 
νἱ, 2. 29. ὅν 4. οί 

ἴδ᾽ 
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δὲ τῇ. ἡμέρα κατέβαινον ἐπὶ τὸς Ἠλείους. οἱ δὲ, ἰδόντες 
ἅμα μὲν ἐξ ὑπερδεξίου προσιόντας, ὥμω δὲ πολαπλαω- 
σίες, ἐκ πολλἕ μὲν ἀπελϑθῶν ἠοφνδησαν,κὁ ὁμόσε δὲ ἦλ- 

9ν, καὶ εἰς χεῖρας δεξάμενοι ἔφυγον" - πολλὲς μὲν ἄν- 

ἔθ πολλὰ δὲ ὅπλα ἀπώλεσαν, κατῶ δυογωρίας ἀ ἀπτο- 

χωρῶντες. ἰ 

Οἱ δὲ ᾿Αρκάδες, διαπραξάμενοι ταῦτα, ἐπορεύοντο ἐπὶ 14 

τὰς τῶν ᾿Ακρωρείων πόλεις. λαζόντες δὲ ταύτας, αὐλὴν 

Θραύςου, ἀφικνῶνται εἰς ᾿Ολυμπίαν" καὶ περιςαυρώσαν- 

τες τὸν Κρόνειον, ἐνταῦϑεω ἐφρέραν, ὁ ἐκράτεν τῇ Ὀλυμ- 
“»“νΨ " Ν Ν ͵΄ . δ) "ὦ 

πιακοὺ ὄρους, ἔλαξον δὲ κοὶ Μαργανέας, ἐνδόντων τινῶν. 
“ Ν ΄ ͵“ ς πΠ|ΨΦῴ -“ Ψ 7 

ὅτω δὲ τότων τροκεχωρηκότων, οἱ μὲν Ηλέοι οὖ αντά- 

πασιν ἠϑύμησαν᾽ οἱ δὲ ᾿Αρκάδες ἔρχονται ἐπὶ τὴν πόλιν. 

καὶ μέχρι μὲν τῆς ἀγορᾶς ἤλϑον᾽ ἐκέί μέντοι ὑποφάντες, 
ες φ, ε “ ν ν ἐὰν δεν" ον 7 δ ἢ 

οἱ τε ἱππές καὶ ἄλλοι τινὲς αὐτῶν, ἐκδάγλεσί τε αὐτὲς, 

κοὶ ἀπέκτειναν τινὼς, Κοὴ τρόπιαεον ἐφήσαντο. Ἦν μὲν 15 

οὖν κφὴ πρότερον διωαφορὼ ἐν τῇ Ηλιδὶ. οἱ μὲν γὰρ περὶ 

Χάροπόν τε καὶ Θρασωνίδαν καὶ ᾿Αργεῖον εἰς δημοκρατίαν 
“ Ἀ ͵7 ᾿ ς Ἁ Ν 7] ἃ ͵ ΝῚ 

γον τὴν πόλιν, οἱ δὲ περι Στάλκῶν τε καὶ Ἱππίαν καὶ 

ἰκ πολλῷ, Εἰ Ἰοηρίπφιο τοξὰς Ἰπῖοτ- 
Ριεϊδίαγ Μογαβ, 

8. τ4. ᾿Ακρωρείων.: Ὡς γρορυΐο ρτὶ- 
τηῦβ τϑέϊε ἱπιεγργείαϊαβ οὐὲ ΜΌγυβ. 
ϑαρτγα ἴ{Π. 2. 21, ΠΙΘΠΊΟΓΔΠΟΓ ᾿Αχρώ- 
γον ϑίορῃδῃ. ΒγΖ. υτῦεπι Τιρῃγ- 
ἴδε ἀρρεῖ!ας Λοτοουίοβ, δἰἰᾶπὶ ἱποοΐ8 
τα ἀρρε!]ατὶ αἀάεηβ. Βερῖο τοῖα, σαᾶπὶ 
Ῥορυϊὰβ ᾿ς, ρὲ αἰνεγίαβ ασθεβ ἀϊ- 
Τρεσετα8, οοσαραβαῖ, ᾿ ̓ Ακρώρεια ἀϊοίτυτ 
ἃ ὈὨἰοάοτο χίν. 17. ρΡορυϊυβ ἱρίε ̓ Αχρώ- 
φϑιοι. ἴΐὰ Μοτῖὰβ8. Ὠἱοάοσ, χυ. 77. 
οδρίδ9 δὸ ΕἸεἰβ ἔα1ε αἷς ατθες Μᾶγ- 
ξ8π8, Οτοηΐυτῃ, Ογρατ απ εἰ ΟοΥγ- 
Ῥδδῆμυην. 

Θραύφου. Οοπιρατανῖε Μοτὰβ ἴο- 
οὰπὶ Θραντὸς ἀϊξτιπι ἃ Ὠἱοάοτο χὶν. 
17. 

Κρόνειον, (115 ϑαΐωγηο ἴδοετ, Α- 
Εὶ Κρόνιον ἈρρεϊἸδηῖ, (οἹεπηὶ νδτϊδιϊο- 

ἐπὶ σὴν πόλεν. Αἀάφπάυπι ἢἰϊς σςε- 

ἴξο αὐτῶν, ἴς, Ἐ]εοταπΊ, εἰ τοίγαῃοη- 
ἀὰπὶ εχ [ες Αἰϊεπᾶ, αυδπη οσσυρανὶς 
Ροὲ ἄλλοι τινές. Τὴ πιᾶγρίης 1.. εἢ : 
αὶ οἱ ἄλλοι αὐτῶν. 

[Αὐτῶν ΡοΗ «ινὲς ἔετο, Ἢ πόλις ἀὰ- 
τδπὶ ἢιηρ ϊοϊτογ ἀϊοίταγ υἰίαῖς. ἀτός 
τερίοηΐβ φγώπαγία. Ἐς Α. Ὑ͵ΟΙΒα5.] 

ξ. τα, οἱ μὲν γάρ. Οτηϊίαπε πε. 
Οὐαὶ, γάρ.---Ηἱρρία8 ἢὶς ΕἸεὺβ ἥπε 
ἀυθὶο εξ σεἰςὈετγὶ πλὰβ Βορῃϊῆα, «αὶ 
Ἰορατίοπδβ οὐἰϊε δὰ Αἰϑηϊεδηΐεϑ εἰ [.8- 
σεἀφοτηοηΐοβ, ἀθ αὰο Ρ]αιοηΐβ εἰ Χε- 
πορδοηκίβ Εἰ δτὶ σααϊία τταάπηξ, 

[καὶ Ἱππίαν, Θυο δυδζοτε ἰδΔπὶ δ- 
Βτυγαία Ἰοφυδτῖβ ἀς ΗἸρρία Εἴεο, 89- 
Ρμϊῆα, ἀοσετὶ ἃ Τὸ νεϊΐσηω. Νονὶ 
αᾳυϊάετα Ηἰρρίαπι {ὰπρετγβϊζεγα ϑοογα- 
τὶ5, αὐ Θογρίατα : [εὰ ρῥυίογεπι Πα τὰ 
σας δὰ ΟἸγίηρ. 103. δοϊδίεπι ἰγᾶ- 
χε, πυπὶ ΤΙΌὶ Ἰά ργορϑῦε τὸ Ἐς 
Δ. Ῥοίδω: ἢ 

κε, 
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Στρωτόλαν εἰς ὀλιγαρχίαν. ἐπεὶ δὲ οἱ ᾿Αρκάδες, μεγά- 
λήν δύναμιν ἔχοντες, σύμμωχοι ἐδόκεν εἶναι τοῖς δὴημο- 
κρατέϊοϑ᾽ αἱ ββελομεένοις, ἐκ τότε δὴ ϑιρωσύτεροι οἱ περὶ τὸν 

Χάροπον ἥσων, κρὴ συνϑέμενοι τοῖς ᾿Αρκάσιν ἐπιξοηϑ εἶν, 

ιό κατωλωμξάνεσι τὴν ἀκρόπολιν. Οἱ δὲ ἱππέϊς καὶ οἱ 
τριωκόσιοι ἔκ ἡμέλησαν, ἀλλ᾽ εὐθὺς ἐχώρεν ἄνω, καὶ ἐκ- 

κρέεσιν αὐτός ὥσ᾽ ἔφυγον σὺν τῷ ᾿Αργείῳ κοὺ Καρόπῳ 

τῶν πολιτῶν περὶ τετρακοσίας. οὐ τοολὺ- δὲ ὕφερον τοι, 

ταωρουλοξόντες τῶν ᾿Αρκώδων τινὼς, κατωλωμδάνεσι. Πύ.- 

λον. καὶ πολλοὶ μέντοι πρὸς αὐτὸς ἐκ τῆς ̓ τϑσόλεως ἀπήε-- 

σὰν τῷ δήμε, ὥτε χωρίον τε κωλὸν, Καὶ ̓ μεγάλην ῥώμην 

τὴν τῶν ᾿Αρκάδων σύμμαχον ἔχοντως. ἐγέδωλον δὲ ὕξερον 
καὶ εἰς τὴν χώρων τὴν τῶν ᾿Ηλείων οἱ ᾿Αρκάδες, ὑπὸ τῶν 

φευγόντων ἀναπειθόμενοι, ὡς ἡ πόλις τοροσχωρήσοιτο.. 

17᾽᾿Αλλῶ τότε μὲν οἱ ᾿Αχωιοὶ, φίλοι τοῖς ᾿Ἤλέοις “γενόμενοι, 
τὴν πόλιν αὐτῶν διεφύλαξαν" ὥςε οἱ ᾿Αρκάδες, δὲν ἄλλο 

πράξαντες, ἢ δηώσαντες αὐτῶν τὴν χώρων, ἀπῆλθον. εὖ- 
ϑὺς μέντοι ἐκ τῆς λέως ἐξελθόντες, αἰδϑόμενοι τὸς 

Πελληνέϊς ἐν Ἤλιδι ὄντως, νυκτὸς μιωκροτάτην ὁδὸν ἐλ- 

ϑόντες κατωλαμβάνεσιν αὐτῶν Ὄσλερον" δὴ γὰρ πόλιν 

τροσεκεχωρήκεσαν οἱ ΤΠελληνέϊο----τὴν τῶν Λωκεδοεμονίων 
18 συμμαχίαν. ᾿Ἐπεὶ δ᾽ ἤώϑοντο τὼ περὶ ᾿Ολξρε, σερι- 

ελϑόντες αὖ καὶ ται, ὅποι ἐδύναντο, εἰς τὴν αὐτῶν πόλιν 

Πελλήνην εἰσῆλθον. κφὶ ἐκ τότῳ δὴ ἐπολέμεν τόὶς ἐν 

8. τό, πύλον, Ε εαπι, ἀϊνοτίατη ἃ ὙΜεὶΓ, 
τηλτίτἰτὴα Ῥγὶο Μοβεηΐδο, εἰ Ὁ ΕἸ ς οἱ τιρλληνεῖς. ΟὐἹεῖπια πέος ἍὙ1Π|α 
ἀμῆταπι δά ε 80, αὐδτοτε Ῥαυαηΐα. δδίυγαῆς νοουϊαπι ὧφγ αἵ ἰάτι ορεῖπίς 
νἱ, Ῥὰρ, δου. ίοδονιβ χύν, 17, Ὁ ϑιίθρῃ, οοη]εοῖς, Μίγαγου οαπαὶ τοχπα: 
ἘΠ ς ἀἠόταμ εὔε αἷς Πα 8 ἔετο 70. 

σύμμαιχοεν ἔχοννας, ἴπα (οΥἹρΗ δὺ- 
ἔλοτε Μοτο μγὸ νυϊκαῖο ἔχοντες. 

ὑπὸ σῶν φιυγόνγων. οἱ ὑπὸ τῶν Φ, 
Εάά, 3, Ἀ. Βεγΐ,"Οκα!, Βιορα, 

8, 1), ΠΙελληνξιρ σήν, ΘιΘρΙνθ 8 
κόσίαϊε ἀξγρ ρῥγοθαγαης Ἰβοηοὶ, οἱ 

θῇ τοδάϊίαπι, πἰ ἢ ῥ᾽ ανα, αἀ8ὲ ἃ Ὑς 
ἴῃ πσιῖθ ργυοθαηταν, ν᾽ ἀοτοτα ἢ ἸΥρΡΟ-᾿ 
τοῖα Ῥγροῖογτῃ δὰ οὐδ, Ὑ ἐγ τη προσ- 
χωρξιν αοτη νἱ το σγαίΐταν οὐαπὶ ἃ 
ὙΒυογάϊας, », Α. Ἡρο δω.. 

8, τ8, ἐϊξ τὴν αὐφῶν, Ἑάά, Δ. ἦι ὥ. 

αὑτῶν. ' 
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Ὀλόρῳ ̓Αρκάσι τὲ κφὴ τῷ ἑαυτῶν παντὶ δήμῳ, ὰ μάλα 
ὀλίγοι ὄντες" ὅμως δὲ ἀδὲ πρόϑεν ἐ ἐπαύσαντο, ἀν ἐξεπο- 
λιόρκησαν τὴν Ολερον. 

Οἱ δὲ αὖ ᾿Αρκάδες πάλιν ποιῶνται ἄλλην σρατάαν εἰς 19 

τὴν Ἦλιν. μεταξὺ. δὲ Κυλλήνης τε καὶ τῆς τυόλεως σξα- τοὶ ἢ ων ἢ 
τοπεδευομένοις αὐτοῖς ἐπιτίϑενται οἱ Ἠλεῖοι, ὑποςάντες ὃ 

οἱ ᾿Αρκάδες ἐνίκησαν αὐτές. καὶ ᾿Ανδρόμωχος μὲν ὁ 
Ἠλεῖος ὕπαρχος, ὅσπερ αἴτιος ἐδόκει εἶναι τῇ συνώψμαι 
τὴν μάχην, αὐτὸς αὑτὸν διέφϑειρεν᾽ οἱ δ᾽ ἄλλοι εἰς τὴν ταό- 
λιν ἀπεχώρησαν. ἀπέθανε δὲ ἐν ταύτη τῇ μάχη τώρα- 
γενόμενος κοὴ Σωκλέι(δως ὁ Σπαρτιάτης" ἤδὴ γὰρ τότε οἱ 
Λακεδαιμόνιοι τοῖς λείοις σύμμωχοι ἦσαν, Πιεζόμενοι20 
δὲ οἱ Ἠλεῖοι ἐν τῇ ἑαυτῶν, ἠξίεν κοὶ τὸς Λωκεδιχιβεονίους 
τοἕμιποντες τὐρέσδεις, ἐπιςρατεύειν τοὺς ᾿Αρκάσι, νομίζον- 
τες, ὅτως ἂν μάλιςα ἀποκαλεῖν τὰς ᾿Αρκάδας, εἰ ἀμῷο- 

τέρωϑεν ᾿σολεμόϊντο. "ἡ ἐκ τότε δὴ ̓ Αρχίδαμος ςρατεύε- 
ται μετὼ ἵ' πολιτῶν, κα κατωλαμθώνει Κρῶμνον, κατα- 

τ᾿ 

πανὶ δήμῳ. Ατοδάεϑ ἥπε ἀπο ο- εῆ. 
ψγὲβ ἀθργεπεηο5 Θορεθαπε ἀγα Οὰπὶ Κρῶμνον, Αυξῖοτε Ῥ]αίατοῆο τσερὶ 
(15 Τοοἴαγα δίας ἴα ὈεΙΙατὰ ἰπίεθὶ- δυσωπίας Ρ. 68. εἀ. Ματιεῃδοὶ Ατομὶάα- 
πὰπῃ ἴδσογοε, [τὰ οσσυτγῖς Μογὰβ δ-ὀ πτιὰβ Νιοοβτγαία πη Ατρίνατη δὰ ῥτὸ- 
τηεηἀδιοηὶ Τμδοηοῖϊαν. αὶ πιᾶῖοραὶς ἀδηάᾶπι Πὺὶϊ υτῦεπι Οτοσηπαμπι ἱπεἔὶ- 
αὐτῶν, {0}. Ατοδάππι, ἴερογε. Βάτα νοὶ ; Εὰ8 τεήροη!τῃ τείοτι 

"Ὄλθρον. ΟἸυταπλ Αομαῖθε αἀὐροὲπὶ Ρ)ατάτοῆυβ. 1ἀδπῃ τγδάϊε 1116, ταοῖτο ατ- 
Ῥᾶγνδπι ποτγηΐϊηδὶ ϑίθρ μαμὰ ΒΥΖ. ἐχ δ5 ποτηΐης, ἴῃ Αρορδίπορτη. Ρ. 726. 
Χοπορβοηῖὶς ᾿ἴῦτο ἐεχίο εἰ ἀδοίπηο, ςἀ. Ἀεϊκε, Ὡς οχὶτα οὈίοῆξδε Οτοιηπὶ 
ἐττοσα, αὐ νἱάδίαγ, ΠΌτασ!. [τὰ ΜῸὸ- ῴΡτεβοίδτγαβ Ἰοοὺς εἴ ΟΑΠ με η 5 ἀρυάᾷ 
ΓαΒ, Αἰμεπδθοαπιὶ χ. Ρ. 452: ὡς ᾿Αρκάδων 

δ, τῷ. εἶνα, τοῦ συνάψαι. 1ἴὰ τε- σολιορκάνσων Κρῶμενον, (σολύχνιον δ᾽ ἰφξὶν 
(οτρῇ εχ Ἑάϊτίοης Οαῇ. Υα]ρὸ ἀεεῖ ἱδρυμένον πλησίον Μεγάλης πόλεως) Ἵπ- 
ἃπίθ ἰηβηϊτναπι αὐτὶ οαβ τῷ, ΠΝ πόδαμος ὁ Λάκων, εἷς ὧν τῶν πολιορκεμέ- 
ἰῶτα ἴδπιθη οοερὶ, ὉΌῚ ἰμῖγτα 6. νων, διοκελεύεσο τῷ παρὰ Λακεδαιμονίων 
Ἰερὶ αἴσιοι μὲν ἐγένοντο σωθῆναι Ων πρὸς αὐτὸς ἡ ἥκοντι κήρυκι, δηλῶν ἐν αἰ- 
τὰ ἔξω. Ἰῃ Μεπιογδῦ. ἱν. 4.15. οἵσι- νιγμῶ σὴν περὶ αὐτὰς κατάξασιν, ἀπαγ- 
νες αἰτιώτατοι ὦσι τοῦ τοῖς νόμοις «τει3:ε- γελεῖν “σῇ βέησι λύεσθαι «ὸ γύνομον δέχ’ 4 
σϑαι. Ἐὲμὶ ἰηῇτα ὁ. 5: 8: 18. αἴτιος ψε- ἡμερῶν σὸ ἐν ᾿Απολλωνίῳ δεδεμένον, ὡς 

. γδνημένος τῷ συνεςᾶνα, Λακεδαιμονίους, οὐκ ἔτι λύσιροον ἰσόμενον. ἐάν σι παρέλϑϑω- 
Ετρο ποῦ ἀυδίϊανὶ, ατιϊσαϊατα, ἴθ σιν καὶ διὰ σαύφσης σῆς γνώμης ἐμήνυε 
Τπληΐθαι5 Πἰ5 Ἰοοὶβ ἰεέξϊαπι, δάἀάεστα εἴ σαφῶς στὸ μήνυμα. «αὕτη γάρ ἐςι ἐν σῷ 
Πἰο. ᾿Απολλωνίῳ τυαρὰ φὸν σῷ ᾿Απόλλωνος 

8. 20. ἀσοκαλξιν. [τὰ εχ ογηεηάδ- ᾿ϑρόνον διὰ γραφῆς ἀπομεεμειμεημμένος λιμοὸς 
τίοπε ἴ.. εἰ βϑίθρῃ. ροίαϊ οὰπα ΝΥ εἰῆο;; ἔχων γυναικὸς μορφήν" φανερὸν ἀγὶ ἐγένετο 
γυϊξαϊαπι δηὶπὶ ἀποξαλεῖν ἰἰϊσπῦη σἄσιν, ὅτ, δέκα ἡμέρας ἔτι καρτερῆσαι 

ΕΒΕ63 
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» Ν 3 αν 90 »Ξ“»ο ᾿ »Ὡ“-ὦὦ» 

λίπὼν δὲ ἐν αὐτῷ φρερὰν, τῶν δώδεκω λόχων τρεῖς, 
“ πον ταν » ΄ « Ψ' ᾽ 7 ν ᾿ 

21 ὅτως ἐπ᾿ οἰκοὺ ἀνεχρρησεν. ΟἹ μέντοι Αρκάδες, ὠσπῈρ 

ἔτυχον ἐκ τῆς ἐς Ἦλιν ςρατείας συνειλεγμένοι, βοηϑή- 

ὕες περιες αὔρωσαν τὸν Κρῶμνον διπλῷ ὅ ὲ σαϑΐες περιεςαύρωσαν τὸν Κρῶμνον διπλῷ ςαυρώματι, "ἃ 
5. 2 ““}΄ ᾽ ΄, ἸΛῪΝ ὑγή- ἣν ΄ 4 
εν ἀσῴαλει ὄντες. ἐπολίιόρκξν τοὺς ἐν τῷ Κρώμνω. χωλε- 

πῶς δὲ ἡ τῶν Λακεδαιμονίων πόλις Φέρεσα, ἐπὶ τῇ τολι- 

ορκίῳ τῶν πολιτῶν ἐκπέμπει φρατιάν" ἡγέϊτο δὲ χρὴ τότε 

᾿Αρχίδαμος. ἐλϑὼν δὲ ἐδῆε καὶ τῆς ᾿Αρκαδίας ὅσα ἐδύ-. 
Ἂς ψν͵ 7 ᾿ , 7 ᾽ 7 « 3 Ὄ νατο, καὶ τῆς Σκιρίτιδος, καὶ ττάντα ἐποίει, ὅπως, εἰ δύ- 

. ͵ Ν : » ε λ2 ἢ » Δ 
ναιτο, ὠπγάγοι τὸς τοολιορκδντας. οἱ δὲ Αρκάδες ὥδέν 

22τι μῶλον ἐκινᾶντο, ἀ)δλὼ ταῦτω τάντω ταρεώρων. Κα- 

τιδὼν δέ τινα λόφον ὁ ̓ Αρχίδαμος, δὲ ὃ τὸ ἔξω ςαύρωμα 
περιεξέξληντο οἱ ᾿Αρκάδες, ἐνόμισεν ἑλεῖν ἂν τᾶτον, καὶ, εἰ 

τότε κρατήσειεν, οὐκ ἂν δύνασαι μένειν τοὺς ὑπὸ τοῦτον 

σπολιορκἕντας. κύκλῳ δὲ τπαεριάγοντος αὐτὰ ἐπὶ τῶτο τὸ 

χωρίον, ὡς εἶδον οἱ τοροϑέοντες πελταφαὴ τῇ ᾿Αρχιδώμου 

τὸς ᾿Ἐπαρίτες ἔξω τῷ φαυρώματος, ἐπιτίθενται αὐτοῖς, κα 

ἱππεῖς συνεμξάλλειν ἐπειρῶντο. οἱ δὲ ὡκ ἐνέκλιναν, ἀλλὰ 
΄ ε 7 ; ἢ ᾿ ᾽ ἢ ,ὕ 4. Ὁ 

συντεταγμένοι ἡσυχίαν εἶχον. οἱ δ᾽ αὖ πάλιν ἐνέξλον. 

ἐπὲὶ δὲ ἐδὲ τότε ἐνέκλιναν, ἀλλὰ καὶ ἐπήεσαν, ἤδη ὅσης 

“πολλῆς κραυγῆς, ἐδοήϑει δὲ αὶ αὐτὸς ᾿Αρχίδαμος, ἐκτρά- 

πόμενος κατὰ τὴν ἐπὶ Κρῶμνον Φέρεσαν ἁμαξιτὸν, εἰς 
͵ ΄ » "7 Π Ε ᾽ “ 

23 δύο ἔχων, ὥσπερ ἐτύγχανεν ἄγων. Ὡς δὲ ἐπλησία- 
᾿ ᾽ « Ν Ν κοὐ, ͵ Ν ΄ 

σαν ἀλλήλοις, οἱ μὲν σὺν τῷ ᾿Αρχιδώμῳ κατὰ κέρας, 

δύνανται οἱ πσολιορκώμενοι διὰ σὸν λημόν. 
Συνίνσις ὧν οἱ Λάκωνις σὸ λεχϑὲν ἰδοή. 
ϑησαν κατὰ κράτος σοῖς ἐν τῇ Κρώμνῳ. 

8. χ32, ἑνόμησιν ἐλεῖν ἄν, ἴω Κά4,.Α. 
), Ο, Βι. ἀεεῖ ἄν. Οἱααϊὶ, ἰνόμωφεν, 
Τεῖπάς οὐπὶ 1.. οἱ ϑιερθδη, νυ καϊατη 
{οτριυγαπι τῶσο οἱ ὑπὸ τῶτο τηυτανὶ, 
αυοηίδην Ὠΐδο οὐημηΐα δά σὸν λόφον τε- 
{στο πίΌΓ, 

'Εσαρίτως, Ὧ)ς Ὠἷα νίάς ἰηΐγα δά ἢ, 
33. 

οὐκ ἱνίκλναν, ΑΔ, ), Βι, Οδῇαὶ, ἀν- 

ἔκλιναν, Δ οΥθα, αυδὲ ἀδὶ πο δ ρ8 ἐξα υση- 
τὰτ, ἀλλὰ συνσεσαγμέίνοι αίᾳας ἀὰ ἀδὲ 
σόσε ἰνίκλιναν ρυπηὰ8. ϑιορη, ἰμίδγαϊς 
οταιοηΐ, ααςφπὶ δουκὶ πὶ 10. εἰ 
Ν εἰ5. 

ἐφοήϑει δή, 1τὰ τοδὶς Τοοποὶ, ῥτὸ 
νυ καῖο δί, 

8, 23. κατὰ κίρας. ϑυρτὰ νἱ, 5. τό. 
εἰ « ἑαίενες αὐδὸ το ἢρηϊοδιο 
πΐο Ἰοουπὶ ἤθη Παθοῖ, οὐ δἀάϊια ἅσε 
καϑ' ὁδὸν πορευόμενοι ἀιραυηῖ, Ἀυδὶ- 
ταν οὐἰᾶτη Μοτιϑ ἰὼ [πάϊος, αὐἱ Ὦ,], 
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ἅτε καϑ' ὁδὸν τοορευόμενοι, οἱ δὲ ᾿Αρκάδες [ἀϑϑρόοι] συν- 
ασπιδῶντες, ἐν τότῳ ὠκέτι ἐδύναντο οἱ Λωκεδαμμόνιοι ἀντ- 
ἔχειν τῷ τῶν ᾿Αρκάδων αλήϑει, ἀλλὼ ταχὺ μὲν ὁ ᾿Αρχί- 

δώμος ἐτέτρωτο τὸν μηρὸν διωμπὰξ, τῶχὺ ἢ οἱ μαχόμενοι 

τρὸ αὐτῷ ἀπέθνησκον, ἸΠολυωινίδως τε κοὶ Χίλων, ὁ τὴν 

ἀδελφὴν τῷ ᾿Αρχιδώμιε ἔχων. κοὴ οἱ πάντες δὲ αὐτῶν 

τότε ἀπέθανον ἐκ ἔλωξον τῶν τριάκοντω. Ὡς δὲ κατὰ 24 

τὴν ὁδὸν ἀνωχωρᾶντες εἰς τὴν εὐρυχωρίαν ἐξῆλθον, ἐν- 
ταῦϑα δὴ Λωκεδωιμόγιοι ἀντιπαρετάξαντο. καὶ μὴν οἱ 
᾿Αρκάδες, ὥσπερ εἴχον, συντετωγμένοι ἔξησαν, να πλήϑει 

μὲν ἐλείποντο, εὐθυμότερον δὲ πολὺ εἶχον, ἐπεληλυϑότες 
δὴ ἀποχωρῶσι, κοὶ ἄνδρας ἀπεκτονότες. οἱ δὲ Λωκεδαε- 

μόνιοι μάλα ἀϑύμως εἶχον, τετρωμένον μὲν ὁρῶντες τὸν 
᾿Αρχίδαμον, ἀκηκοότες δὲ τὼ ὀνόματω τῶν τεϑνηκότων, 

ἀνδρῶν τε ἀγαθῶν, καὶ ογζεδὸν τῶν ἐπιφανεςάτων. Ὡς 25 
- δὲ, πλησίον ὄντων, ἀνωξοήσως τὶς τῶν τορεσξυτέρων εἶπε" 

τί δέ ἡμᾶς, ὦ ἄνδρες, μώχεοϑαι, ἀλλ᾽ οὐ σπεισωμένους 

διωλυϑῆναι; ἄσμενοι δὴ ἀκὥσαντες, ἐσπείσαντο. καὶ οἱ 

μὲν Λωκεδαεμόνιοι τὰς νεκρὸς ἀνελόμενοι ἀπῆλθον, οἱ δὲ 

᾿Αρκάδες ἐπανωχωρήσαντες, ἔνϑα τὸ τρῶτον ἤρξαντο ἐπ- 
ν ἐἥν: 

εἕνα!, τρόπιακον ἐςήσαντο, 

χάνῃης ὁδοῖς-τττσλατσυντσίον τῆς φυλῇς τὸ 
μέσωπον. ἴπ ΟΥγτορ. 1. 6. 43. κατὰ χέ- 

ς ἄγειν ἰάδπηι ἀϊοϊταγ εἰ ορροηϊτας 
σὶ φάλαγ[ς ἄγειν. ϑῖς εἴ ἢ. 1. Ψεῖ- 
Ὀαπὶ συνασαιδῦντες Τρτα 11]. ς. αὐξαϊε, 

Ιαυάανεταῖ, στ πο εἴ: Πυχοτγαὶ 
(οἰ σες Αὐτοί ἀδτηὰβ σορίαβ {88 ῬΕΥ 
δηραξατα νἱδτη, υὉϊ ὈΪΠῚ τη το 5. ἴῃ 

πὐδδτηΐης ἱποοάεὈδηϊ, αιοά βτβεος αἰοὶ- 
ἴὰγ : ἐς δύω ἔχων ; σοπίτα Ατοδάεβ Ἔχ 
ψΆ1}|1Ὸ σοηΐεστὶ Ῥτογασηρθθαμῖ, οἵ εχ 
Ἰοσο ἃγηρὶ] οτα Ατομι ἀδπγυτη, ΔηρΡὰ- 
115 Ἰαδογαηΐεπη οἵ Ῥϑιισοβ απ πῃ 
ΤῊΝ 68 ορροηεηΐεσῃ, ἔδοϊϊς νἱποα- 
Ῥαηῖ. Θυδτε κατὰ κέρας ἰοηρε αἰϊπὰ 
υϊά ἤρηϊῆοαῖ. ἴπ Απαθδῆ ἱν. ὅ. 6. 
ἐπὶ κέρας ν ἥρηϊδοδῖ ἀρτήδη Ἰοη- 
ξάτη, οὐ] 5 ἔγοηβ ἴδει Ἰατιταο τ]ὸ 
εἰ τηῖπου αἰτιτὰάϊηθ. 1π ΗἸρΡρᾶτοῆ. 
ἵν. 3. ἢν διὰ φενῶν ὁδῶν ἐλαύνῃς"---τέϊς κί- 
(ας ἡγητίον" ἢν δὶ σλατέαις ἐπισυγ- 

ὈῚ ΠπΊρ! Ἰοἴτευ (οοϊδιαῖεπι 611} εἰ ἀγ- 
τοσαῦτ ἢρηίβσαθαι, Ααἀάϊαγ Πὶς 
ἀϑρόοι, αἴ τείροπάεαϊ νοὶ] κατὰ κέ- 
ρας, Μοίυβ νοσεπὶ ἀϑρόοι νε]υζ ἱπῖου- 
Ῥτγεϊδιηδηζατη νογθὶ συνωσσπιδᾶντες ἀ6- 
Ἰεπάδπι οςηΐεθαῖ. 

μαχόμενοι. Οαῇδ]). μα χέμενοι. 
8. 24. δὴ ἀποχωρῶσι. Α΄. 1. ΒτΥ]. 

Οαῆδι. δέ, 
ξ. 25. σπεισαμένες. Μδτρο ᾿ δοηοϊ, 

δΒᾶθεὲ σαεισομένες, 
Εε4 



 μΩ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΒ ΗΕΙΖΕΝΙΟ. 

6 Ὡς δὲ οἱ ᾿Αρκάδες περὶ τὸν Κρῶμνον ἦσάν, οἱ ἐκ τῆς 
7 »"Ὕ »" » ΕἸ » 

πόλεως ᾿Ηλεῖοι, τρῶτον μὲν ἰόντες ἐπὶ τὴν Πύλον, ἐπι- 
᾽ὔ -“ » ΄ 3 ϑᾺ 

τυγχάνεσι τοῖς Πυλίοις, ὡποκεκρδσμενοις ἀπὸ τῶν Θω- 
.- Ν , “,“Ἔ “ “2 « 

λαμῶν. καὶ προσελαύνοντες οἱ ἱππέϊς τῶν Ἠλείων, ὡς 
᾿ 4, "᾿ς Ε 3 ΄ Ἁ ᾽ ᾽ 3 ᾽ " δ 

εἶδον αὑτὸς, ἐκ ἠἡμέλησαν, ἀλλ᾽ εὐθὺς ἐμξάλλεσι, καὶ τὸς 
Χ 3 ε ’ ᾽ “ 3 

μὲν ἀποκτιννύεσιν, οἱ δέ τινες αὐτῶν καταφεύγεσιν ἐπὶ 
7 Φια εὖ ε » ΄ς 

γήλοφον. ἐπεὶ μέντοι ἦλθον οἱ πεζοὶ, ἐκκότηθσι καὶ τοὺς 
» κΑ ψν, λό Ν ΧΝ Ἁ "» “- 3 ΄ ἈΝ δὲ ΑἹ 

ἐπὶ τῷ Ὑη ὄφω, κ, τὰς μὲν αὐτῶν ὠπέκτείναν, τὸς ΘῈ ΚΘ᾿ 
»» ν᾿, ΦινΝ 7 δ Ὁ) Ὰ “"». “ 

ζῶντας ἔλαξον, ἐγγὺς διοωκοσίων. Τὸ ὅσοι μὲν ξένοι ἡσαν 
᾿᾽. » 3 ε 3 δ, ᾿ 

αὐτῶν, ἀπέδοντο" ὅσοι δὲ φυγάδες, ἀπέσφωξον. μετὰ 
Υ »“ ΄ 7 ς Ε] Ν Ὧν ὦ Δ, 3 ᾽ Ν 

δὲ ταῦτω τἄς τε Πυλίες, ὡς ὀδεὶς αὐτοῖς εἐξοήϑει, σὺν 
ἈΟΥς ἀ δδ δνὲ 7 Αι νν τ ΣΝ ΄ 3 ͵ 

αὐτῷ τῷ χωρίῳ αἷἱρξσι, κοὶ τὸς Μαργανέας ἀνωλαμξά- 

27 νέσι. Καὶ μὴν οἱ Λακεδαιμόνιοι, ὕςερον αὖ. ἐλϑόντεσ 
᾿ 3 » 3 “ “" ᾿ , " 

νυκτὸς ἐπὶ τὸν Κρῶμνον, ἐπικρωτῶσι τὰ φουρώματός, κρὴ 
τς τε ᾿Αργείεις καὶ τὸς ττολιορκομένες τῶν Λωκεδοοιμονίων 

εὐθὺς ἐξεκάλεν. ὅδοι μὲν οὖν ἐγγύτατώ τε ἐτύγχανον 
ὄντες καὶ ὠξυλάδησαν, ἐξῆλθον ὁπόσους δὲ ἔφϑασαν ΄ 
τολλοὶ τῶν ᾿Αρκάδων συμβοηθήσαντες, ἀπεκλοιοϑησῶν 

ἔνδον, κοφὴ ληφϑέντες διενεμήϑησαν" καὶ ἕν μέρος ἔλαβον 
᾿Αργέϊοι, ἕν δὲ Θηδαῖοι, ἕν δὲ ᾿Αρκάδες, ἕν δὲ Μεσσήνιοι. 

οἱ δὲ σύμπαντες ληφϑέντες Σπαρτιατῶν τε κφὴ “σεριοίκων 
τλέονες τῶν ἑκωτὸν ἐγένοντο. 

δ, χό. ἰκ τῆς πόλεως ᾿Ηλδίιοι, Θαυῖ 
βηΐεα ἰπ αὐταὶ ΡΠ ἴυρογαης, Μιὰς 
{αρτα 8. 10. 

Τιύλον. ἴῃ ᾳυᾶπιὶ πυρεῖ ΕἸςὶ ἐχία- 
[ἴε5. οὐπὶ Ατοδάϊδυς. ς οοητυϊοταηΐ : 
νἱάς (αρτὰ 8. χβ, ΤΒαϊαπῖὰ9 Μοβδηΐδ 
ορρίάαπι εχ ϑίορμβαμο Βγζχ, αἴδοτνι 

οὐδ, εἰ ἰαυάδι ἤιηὰὶ Ῥοϊγαπὶ ἷν. 
78. 84 εχ εο ἴοοο ποὴ (ο᾽απὶ ἤιαϑ 
ἃ πῆγα τηυηἰ ἔπη. οορποίοι (ας 
(οἀ ἀἰοίπγὰβ οἰίαττι ΕἸοογαπι (αἴ οα- 
ΠΙΠΤΝ , 

ἀσοκικρνσμίνοις, ἙΔά, νοζοτεβ. ὡσο» 
κικφυμένοις, 

σὺ δὲ καί, Ἰη 1,, 8ι, ὙΠ, ὁσηίει,» 

ἴὰγ καί, Ῥϑυΐο δηΐδα τηδυρὸ [νοῦ πο], 
λόφῳ Ὠδθςι, 

δ. λη. σύρ σε ᾿᾿Αργένε, Ῥατίοπι 8}}- 
αὐᾶπὶ Ατρίνογατη, [(ἀοςἀδοιποη 5 [ἃ τ 
νοηίονῃ, ἰητο!}ρὶ ἡροοῖϊς οἱὲ 2 αἰϊὶ ὁ- 
εἰπὶ οὰπὶ Ατοδάϊθιυβ ἱποϊοθδηι εἰ οἂς 
Ρίοσα τη μοδίαιι αλγιαπι ΡΆτιο πα ΓΟ - 
αὐτὶ απ, αὐ ἀοίηοορβ πατγαίατ, Ῥὰ]- 
τηστίυβ νοτῸ Ρ. 76. ἔχειοῖς, Ἰερογα 
θεῖ : ἐπικρασῶσι τοῦ φαυφώματος τοῦ 
κατὰ σὺρ᾿ ἀργάνεν τοποθαπε φτὶ νἈ}}} 
ΡῬᾶτίοαιγ ἀυᾶπι Ατρὶνὶ οὐ πιοάϊοθδηι,. 
Θυδηὶ εαυ ἄστη. οπηθηἀαιτοηςη, ἃ 
οτο ὀπὶ ατα, ἄρρτοῦο, 

πγλίονες, Οαδαΐ, σλδίονερ, 

“« ἀν . .. 
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Ἐπεὶ γεμὴν οἱ ᾿Αρκώδες ἐογζόλωσων ἀπὸ τῷ Κρώμνου,258 

“άλιν δὴ τερὶ τὰς Ἠλείως εἶχον, καὶ τήν τε ᾽᾿Ολυμπίων 

ἐῤῥωμενέςξερον ἐφρέρεν, καὶ ἐπιόντος ᾿Ολυμπιωκξ ἔτες, 
τπαρεσχευάζοντο πηοιέν τὼ Ολύμπια σὺν τόϊςς Πισάταις, 

τόϊς τυρώτοις φάσκεσι προφῆναι τῷ ἱερῶ, ἐπεὶ δὲ ὁ τε μὴν 

ἥκεν, ᾧ τὰ Ὀλύμπια γίγνέται, αἱ τε ἡμέραι, ἐν αἷς ἡ 

ανήγυρις ἀϑροίζετάι, ἐνταῦϑα δὴ οἱ ᾿Ηλέϊοι ἐκ τέ ᾧα- 

νερῶ συσκευωσώμενοι, κρὴ παρωκωλέσαντες τὸς ᾿Αχαιὲς, 

ἐπορεύοντο τὴν Ολυμπιωκὴν ὁδόν. Οἱ δὲ ᾿Αρκάδες ἐκεί-- 29 

νῷ μὲν ἐκ ἄν ποτε ὥοντο ἐλϑ ἐν ἐπὶ σφᾶς, αὐτοὶ δὲ σὺν 

Πισάτωις διετίϑεσων τὴν πανήγυριν. κφὴ τὴν μὲν ἱππο- 

δρομίαν ἤδη ἐπεποιήκεσαν, καὶ τῶ δρομικὼ τῷ πεντώθϑ' λε' 

οἱ δὲ εἰς πώλην ἀφικόμενοι ἐκέτι ἐν τῷ δρόμῳ, ἀλλὰ 
μεταξὺ τῷ δρόμε κα τῇ βωμδ ἐπάλαμιον. οἱ γὰρ ᾿Ηλεῖοι 
τὐωρήσαν ἤδη σὺν τᾶς ὅπλοις εἰς τὸ τέμενος. οἱ ὃ ̓Αρκώ- 
δὲς τοοῤῥωτέρω μὲν οὐκ ἀπήντησαν, ἐπὶ δὲ τῷ Κλαδώου 

τότωμὲ πωρετάξαντο, ὃς παρὼ τὴν ̓ Αλτιν καταῤῥέων εἰς 
τὸν ᾿Αλφοὸν ἐμιδώλλει. υκἡα σύμμαχοι δὲ ττωρήσαν αὐτοῖς, 
ὁπλῖται μὲν ᾿Αργείων εἰς διογιλίους, ᾿Αϑηναίων δὲ ἱππέϊς 
τϑερὶ τετρωκοσίως. Καὴ μὴν οἱ ᾿Ηλεῖοι τἀπὶ ϑάτέρω τοῦ80 

ποταμοῦ παρετάξαντο, σφαγιασώμενοι δὲ εὐϑὺς ἐχώρουν. 

8, χϑ. φάσκωσι τοροτῆναι. Ἄδτι Ὁγ6- Οαῇ. 
νἷαθ παῖγαὶ Ὠοάοτ. χν. 78. Πίπο νο- Κλαδάου. Αρυὰ Ῥαυΐδηΐαπιὶ Κλά- 

., τὸ δύθηϊε, αἱ ΕἸεὶ πάῆο ΟἸ τη ΡΙ θτη, δέος ἀρρε!!αίατ. 
π᾿ αυὰ ἔλξϊα δγαης οπιηὶὰ νἱ, εἰ ΡΙ͂- σὴν ἸΑλσιν. ἴη ΑἸά, εἢ ἴΑλσην. 
τὸ ἃΐαας Ατοδάδβ λα ϊξ ὑγείαεϊαῆι, 
τ Ὠυμηοταγεης αὐϊάετη. Ρϑυΐδηϊαβ 
νἱ. 22. ᾿Ανολυμροαιάδας ἤδη οὔπὶ 10. 
εἰ 34. ΟἸΠῸ Δρρε!]αῖαβ. 80 ΕἸεῖβ, ἔγὰ- 
αἷς. Μοπῆς ετγαὶ Αιπεηϊεμπαΐν Ης-᾿ 
οδιοπιδθοπ.. ἪΝ 

τ 8.20. ἐν τῷ δρόμῳ. 7κπε. ΑἸά. (αᾷ. 
ἐν Σὰ ΕΠ ρῖὸ ἥδάϊο. Ὁ βωμὸς εα 
αἰίατο ον ]5 δἰ γεαρὶ! εχ οἰπεγθυβ νἱ- 
ξχιπιαταπη ἀοουτηυϊαῖαβ, αὶ ἔογεθδξε 
ἕάταα, Ἐπὶ: εχίγσα ᾿Ἰυσαή (δογαΐην αἱ 
Τεᾳφαεητα ἀοοοτγὸ νἰάδητυτγ. : 

τὸ σέενος, Ατιουΐαπι οπιῆι ἢ. 

δῖος δείατα 1,. 81: ὟΥ, Αἴσην εἴ ἴῃ ταῖς 

βἴης Γ,, εἰ ἡ. Ψετγᾶπι (οτὶρευτᾶτπι 
Βτοάξδοιιβ Ἔχ ῃῖθυϊς οἱ ἀείεπαϊε Κοθη 
δὰ Οτερου. Ρ. 99. ΕΠ Ἰυουβ ἴδσεοτ, ἴπ 
50 Ἰυάϊ πεῦᾶης, ααεπὶ ραυΐο απο 
ἰχὶο Χοπορῃοη στὸ σέρμενος, ΡΙπάδτως 

ἢ]. 30. ἄλσος νοοδὶ οἱ διὸς αἴτει πανδό- 
κῳ αἄάϊι, ἴῃ αυὰἃ νοςε Αλφιν Ἰάϊετε 
τηεπῖο Γαἴρίοδιαγ Ἡεγπΐαβ. 

ἱπσξις. οοεπὶ παπὸ ὁτηϊῆέ Α, 
απι. Οαῆλ]. ΤῈ εααϊτιθὰβ, ΑἸ εηὶ- 
εὐηπθὺβ (δ ἢάϊο τη ϊς Ατοδάϊθιβ., 
νἱάς Γὰρτὰ 8. 6. εἰ ῃοίϊδπὶ δά ὃ. 12. 



ΟἸγηρ, 
104. {. 

32 χϑόντων, ἀπεχώρησαν εἰς τὸ αὑτῶν φρωτόπεδον. 
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κδὴ τὸν τρόαϑεν χρόνον εἰς τὼ πολεμικὰ καταίφρονέμενοι 
μὲν ὑπ᾽ ᾿Αρκάδων Κοὶ ᾿Αργείων, ̓ καταφρονάμενοι δὲ ὑπὸ 

δυῶν κοὴὺ ᾿Αϑηναίων, ὅ ὑμῶν ἐκένη τῇ ἡμέρα τῶν μὲν 

συμμάχων, ὡς ἀλκιμώνατοι ὄντες, ἡγῶντο᾽ τὲς διὲ Ἄξ- 

κάδας (τότοις γὰρ πρώτοις συνέδαλῳν) καὶ εὐθὺς ἐ ἐτρέ- 
ψαντο, αὶ ἐπιδοηϑήσανϊας δὲ τὸς ᾿Αργέϊες δεξάμενοι, κρὴ 

81 τότ ων ἐκράτησαν. Ἐπεὶ ει μέντ οἱ καϊεδὶ ὠξαν εἰς τὸ μετ αξὺ 
»" δ Ν Ὁ» ἴω « 7 ε »" Ν “ Ν “΄ 

τὸ βελευτηρίξ καὶ τῇ τῆς 'Ἑςίως ἱερῶ, καὶ τῷ τρὸς ταῦτω 
͵ 7 ᾽ 7 ᾽ν Φ'ιῶν, Ὁ  χν 

προσήκοντος ϑεάτρου, ἐμάχοντο μὲν ὀδὲν ἡῆον, καὶ ἐώϑεν 

τρὸς τὸν βωμόν" ἀπὸ μέντοι τῶν φοῶν τε κφὴ τῇ βελευ-" 
7 Ν ὃν 7 πὰς 7 Ἂς. Φ ΔΘ 2 ΄ τηρίς καὶ τὸ μεγώλξ νωξ βαλλόμενοι, καὶ ἐν τῷ ἰσοπέδῳ 

7 » ΄ "» ΝΑ να, 7 Ν ᾽ ἢ 
μωχόμενοι, ἀποθνήσκεσιν ἄλλοι τε τῶν Ἤλείΐων, καὶ ὧὦ- 

τὸς ὁ τῶν τριωκοσίων ἄρχων Στρατόλας. τότων δὲ τρα- 

Οἱ 

᾿ μέντοι. ̓Αρκάδες, καὶ οἱ μετ᾽ αὐτῶν, ὅτως ἐπεφόξηντο τὴν 

ἐπιῶσων ἡμέραν, ὥςε δὲ ἀνεπαύσωντο τῆς νυκτὸς ἐκ-- 

κόπηοντες τὼ διωπεπονημένω σκηνώματω, κφὴ ἀποςαυρῶν-- 
ε ᾽ , ΦΈ “ δὲ τὰς »“-ς 7 , 5. τες. οἱ δὲ αὖ ᾿Ηλεῖοι, ἐπεὶ τῇ ὑφξεραίῳ ταροσιόντες εἶδον 

καρτερὸν τὸ τεῖχος, αὶ ἐπὶ τ νωῶν «πολλὲς ἀναρεξηκότας, 

ἀπῆλθον εἰς τὸ ἄστυ, τοιἕτοι γενόμενοι, οἵως τὴν ἀρετὴν 

ϑεὸς μὲν ἂν ἐμπνεύσας δύναιτο καὶ ἐν ἡμέρῳ ἀποϑέϊξαι, 
ἄνϑρωποι διὺ ὀδι ἂν ἐν πολλῷ χρόνῳ τὸς μὴ ὄντας ἀλκί- 

μὲς ποιήσφιων. 
΄' Ἁ "»“; ε »"- ͵ “ Ε Αἰ ͵ 

Χρωμένων δὲ τοῖς ἱεροῖς χρήμασι τῶν ἐν τοὺς ᾿Αρκάσιν 

ἀρχόντων, κφὴ ἀπὸ τἕτων τὸς ᾿Επαρίτες τρεφόντων, πρῶ- 

8. 1, μὲν ἄν ἱμανιύσας, Ἑὰὰ, Α, δ, 31. ᾿Εσαρίσυς, Ἐραπεὶ Ὠὶς εἰ 
), Οπἤἴλ!, οπταπὶ ἄν, Χεπορῆοη ΠΥαΡΤΆ 8, 22. δίαυς ἰηΐτα 8, 36, ἴαηι ἴῃ 
Βᾶπο (υδἰταποῦτα ΕΤεῖ5. ἐοτεϊτ ἀϊ ποτ 
ΔῸ ἱρίο )ονο οἵ γε! αυΐ8 Ὠ}}8 ΟἸγπιρί- 
οἷα ἱπύρί γαῖα πὶ δα δ τηοηοὶ, ργὸ αυο- 
τὰ πὴ ἀτὶν ρυρηατίης, Αὐἰδίάσ5. ΕἸδα- 
ἤἥη, Οὐαί, Ρ. 452. σὴν δ᾽ ἐσ’ ᾿λλφοιῷ 
μάχην σιωπῶ" πλὴν ὅσα καὶ ταύτῃ σύμ. 
φολον οὗ φαῦλον ἐπίφψη παρὰ τοῦ διὲς, ἢ 
τῶν ἀποφιρυμίνων τόλμα καὶ νίκη, 

οχογοίτα Ατοδάα πὶ τ ΠΠ68 Πἰρεηαἰατϊ 
εἰ πηοτοδηδη, Τπΐτα σᾶρ, δ. 3, Ἰοζαιὶ 
οἰἴατη οχ Ερατί εἶα τα τα παν [ἀσοάξο.. 
τηοηδπὶ ἃὉ Ατοδαϊΐθιι8, Ἠείγομ 5 Ὁ 
'Εσαρδητοι" (ρῖο ̓ Επάριτοι) τάγμα ᾽Α0- 
καδικὸν μαχιμώτεζων, ὃ οἵ παρὰ ᾿Αρκάσι 
δημόσιοι φύλακες. Βιορηδη, Ὑ2. Ὀὰπς 
Χοεπορδοητκίβ Ἰοουπὶ Ἰαυάδη5, '᾿Ε παρί-, 
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Ἷ -ν Ε - ς »“" ͵ Ἂς 

τοι Μαντινεῖς ἀπεψηφίσαντο, τὸς ἱεροῖς χρήμασι μὴ 
.“ Ν ᾿ ΕΣ 

χρήοϑα!. κοὴ αὐτοὶ τὸ γιγνόμενον μέρος εἰς τὸς Ἔπαρί- 

τος ἐκ τῆς τυόλεως ἐκπορίσαντες, ἀπέπεμψαν τοῖς ἄρ- 
ς Νὰ ͵ὔ Φιλ ἸΟΑς ͵ χεσιν. οἱ δὲ ἄρχοντες, φάσκοντες, αὐτὲς λυμεώνεδθαι 

τὸ ᾿Αρκαιδὶκὸν, ἀνεκώλξντο εἰς τὰς μυρίες τὸς τροφάτας 
“Ἢ 3 ᾿ Αἱ « ,᾿ν “ον 

αὐτῶν" καὶ ἐπεὶ οὐχ ὑπήκεον, κατεδίκωσων αὐτῶν, κοὴ τὰς᾽ 

Ἐπαρίτες ἔπεμπον, ὡς ἄξοντας τὲς κατακεκριμένους. οἱ 
Ν 3 “ ΄ Ν 7 ᾿ 387 

μὲν οὖν Μαωντινέϊς, κλείσαντες τὰς πύλας, οὐκ ἐδέχοντο 

αὐτὸς εἴσω. Ἔκ δὲ τῶτε τάχα δὴ καὶ ἄλλοι τινὲς ἔλε- 34 

γον ἐν τοῖς μυρίοις, ὡς οὐ χρὴ" τοὺς ἱεροῖς χρήμασι χρή- 
ν δὰ λύων Ν γΝ Ὑ. “ δε 

αϑαι, δὲ καϊωλιπειϊν εἰς τὸν ὠξί χρόνον τοῖς τίσιν εγκλη- 

μώ τῶτο εἰς τὲς ϑεός. ὡς δὲ καὶ ἐν τῷ κοινῷ ὠπέδοξε 

μηκέτι χρηδϑαι τοῖς ἱεροὶς χρήμασι, τωχὺ δὴ οἱ μὲν οὐκ 

ἂν δυνάμενοι ἄνευ μιοϑ!ξ τῶν ᾿Ἐπαρίτων εἶναι, διεχέοντο" 

οἱ δὲ δυνώμενοι, ττωρωκελευσάμενοι αὑτοῖς, κωϑίςαντο εἰς “- 
Ν ᾽ ) « ΧΝ δ νΑν" 2 Φ ὼ 7 3 4... ὐ Δ 

τοὺς Ἑσπαρίτες, πὼς μή αὑτοὶ ἐπ᾿ εκείνοις, αὐδὰν ἐκεῖνοι 

ἐπὶ σφίσιν εἶεν. γνόντες δὲ οἱ τῶν ἀρχόντων διωκεχειρικό- 
εκ ἀν ἢ 2 .“ 3 ΄ » 7 7 

τες τὼ ἱερὰ χρήματα, ὅτι, εἰ δώσοιεν εὐθύνας, κινδυνεύ-. 

σείων ἀπολέοϑαι, σέμπεσιν εἰς Θήδας, καὶ διδάσκουσι 
Ν « ᾿ Αι, « 

τὸς Θηξαίως, ὡς, εἰ μὴ φρατεύσειαν, κινδυνεύσακεν οἷ᾽ 
3 Ἵ 7 ) Ν « Ν 7 
᾿Αρκάδες πάλιν λωκωνίσα!. Καὶ οἱ μεν παρεσκευάζοντο, 35 
΄ 7 ς« «ἃ Ν 7 -“" ᾽΄ 

ὡς φρωτευσόμενοι" οἱ ὃ τὼ κράτιςω τῇ Πελοποννήσῳ βε- 

τας ἌΡρεΪ]αῖ, εἰ ἔϑνος ᾿Αρκαδίας εὔε 
ἀϊοῖε, ποτηϊης 80 υτῦς ἼἜσαρις ἀέϊο, 
αυδίὴ ἰἀπιθη ΑἸ ποπιϊπαΐατη [ἰ6- 
εἰῆὲ (δ ἱρίβ περαῖ. Οομοτσίοωι μοι 
ΔΙ Ιᾳυδδι ἀτοδάϊοατῃ ἔα ἶξ σείει Μο- 
τὰϑ. (Οείοια αὔδιτε πο ΡΟΒΌΓΩ, 
Οοπηρατατὶ ροήϊ νἱάἀδηταγ οατὰ ΕἸςο- 
ΤᾺ σριωκοσίοις. ΟἾνεβ ἔξ, ἐχ οἱ" 
ψἸ τα θὰ5 ΟΠ θι15 οοἰ]εξῖοβ, ἀρρᾶτει 
εχ 8. 34. 

ἀσεψηφίσαντο, Ταηϊ. Οαα]. ἐσεψη- 
φίσαντο, Μαϊς. Ττὰ ροῖεα ἀϊοϊζατ εἰ- 
ἴατι ἀπέδοξε μηκέτι χρῆσϑαι. Οπίῖε- 
τὰπὶ Πιοάογαβ χν. 82. πεοὸ Παθεῖ: 
σῶν δὲ Μαντινέων ἀναλαθόντων ἐὲς φοὺς 

ἰδίους βίως οὐκ ὀλίγα τῶν ἀναϑημάτων 
ἔσπευδον οἱ τυαρανομήσαντες διακατέχειν 
σὸν τυρὸς ᾿Ἤλείως πόλεμον ἵνα μὴ δῶσιν 
ἐν ἐιρήνῃ λόγον τῶν ἀναλωθέντων. 

ὃ.. 34. ἐς σὸς ϑεός, Μᾶτρο [,ξοη0]. 
πρὸς σὺς ϑεώς, 

διακεχειρικότες, ἴῃ Εαά, Α. 2. 6. 
διακεχειρηκότες. ἴῃ (ἔσοη. χίν. 6. τὰ 
διαχειριξόμενα [πὶ το5, 426 δάἀπηϊηϊ- 
ΠτγαητΟΣ ἃ ἴογνβ. ἴπ Απαραΐ, ἱ. 9. 
1η. 6Ε τ-ολλὰ δικαίως αὐτῷ διέχει ΐξε- 

σο. ἴῃ Ογίορ. ἱ. 4. 25- ἀνδρὸς τ 
δια χειριζόμενον ῥτο νυϊσαίο διασρασφό- 
μενον ἐχ Οοάϊος τεβίτζαϊς Ζουπίι. 
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λευόμενοι ἔπεισαν τὸ κοινὸν τῶν ᾿Αρκάδων, πέμψαντας 
πρέσξεις εἰπεῖν τοῖς Θηδαίοις, μὴ ἰέναι σὺν ὅπλοις εἰς τὴν 

᾿Αρκαδίαν, εἰ μή τι κωλοῖεν. κοὶ ἅμω μὲν ταῦτω πρὸς 
τοὺς Θηδαίους ἔλεγον, ἅμα δὲ ἐλογίζοντο, ὅτι πολέμου 

ἀδὲν δέοιντο. τοῦ τε γὰρ ἱεροῦ τῇ Διὼς ταρρεφάναι, δδὲν 

φροσδεῖοϑ αι ἐνόμιζον, ἀλλ ἀποδιδόντες ὧν ἈΦ ἢ δικαιότερα 

καὶ ὁσιώτερω ποιεῖν, καὶ τῷ ϑεῷ [ἀεοϑ αι!) μᾶλλον ἂν 
ὅτω ;χωρίζεοϑ αι. βουλομένων δὲ ταῦτω κοὴ τῶν ᾿Ηλείων, 

ἔδοξεν ἀμφοτέροις εἰρήνην τσοιήσαοϑαι" καὶ ἐγένοντο σπὸν- 
δώ. 

86 ΨΕενομένων δὲ τῶν ὅρκων, καὶ ὀμοσάντων τῶν τε ἄλλων 
ἁπάντων, καὶ τῶν Τεγεατῶν, κοὶ αὐτῷ τῷ Θηξαίου, ὃς 

ἐτύγχανεν ἐν τῇ Τεγέω ἔχων ὁπλίτας τριωκοσίους τῶν 

Βοιωτῶν, οἱ μὲν ὥλλοι ᾿Αρκάδες [ἐν τῇ Τεγέα] αὐτξ καῆω- 
μένοντες, ἐδειπνοποιῶντό τε κοφὴ εὐθυμᾶντο, καὶ σπονδὰς γα 

τρμᾶνας, ὡς εἰρήνης γεγενημένης, ἐποιδντο' οἱ δὲ Θη- 
δαῖοι, καὶ τῶν ἀρχόντων οἱ φοβέμενοι τὰς εὐθύνας, σύν 

τε τοῖς Βοιωτόϊς ν᾽ τὸς ὁμογνώμοσι τῶν Ἐ“παρίτων, κλεί- 
σάντες τὰς πύλας τῷ τῶν Τεγεατῶν τείχες, πέμποντες 
ἐπὶ τὸς συσκηνῶντας, συνελώμβανον τὸς βελτίςες. “Ατε 

Βεῖδ αιδροραηῖ, εἴ, ἑαδλίοης Ατοᾶ- 
ἀὰσπὶ οχοίταια, ῥϑοσπλ Ῥτοογα πὶ ηᾶ- 
Ῥδηῖ, Τορδαῖθο, ἀἰνογίαβ ἃ Μαηιὶ- 

δ. 35. οἴσϑα, Ἐςξὶς ἱποϊαλαπι. 
ατπηδανὶτ ΜοτΓυ5. 
[οὔσϑαι, ἰτὰ οοοᾶϊ οὐ πὶ τε] 4α]8, ἢ 

εχ γε ἐνόροφον αἰία ἃ Γαπλίοτγίβ, ν, ο. 
ἔφασαν. άτῃ ετὶϊ ἴφασαν οἴισϑαι ὕτω 
μᾶλλον ἄν χαρίξισϑαι τῷ ϑιῷ, αἰεὐαην 
 μῖανε εἰσ, ὅδε ἢ, 2. 12. εξ, ὕτως 
ἂν ἔφασαν τάχιφα νομίξειν αὐσὸν συγ- 
χωρήσων εἴο, ΒΡ, Α, Ἡροϊπμ. 
04 ᾿Αρκάδες, Ἑάά. Α, 1. Βτ, 

Οκ, ᾿Ακαρνάνες, Μαῖς. ϑεαυοσηκία 
νέτθα ἐν τῇ Τιγίᾳ νεῖας ἱπιίεγρτείατίο- 
ΠΟ νενδὶ αὐτῷ ἀπτήπηπὶς Μόοτγαβ, [οὰ 
᾿πῦι δηΐϊοα ἀείεηδοταις ΝΑΙ ηδΙ πὰ 
Ἡετοάσί, Ρ. 330. ἀρροῆιίο εἰἴατῃ 1δεἰ- 
πὸ δχοιηρίο, υὐδἱ ἐπίδει Τλενὶν ἀἰοὶ- 
ταν, ΟἸσίεγαδι ον, χν. 8.2, τοπὶ 
τα παγαῖς, Ουπὶ ἀυσοθ, ἀοπαῆτγί 8 οἵ 
Ρεουπίΐ (ποτία αθυῇ, εἰπτεγοη ρδσοπὶ 
εἰ (πο! εκ! ροασπαπι, ὈεΙ Ποπὶ ῥτοιγα- 

ποηῆθὰ8 ῥᾶτίεβ Τοουτὶ, Βοροίογαπα 
δυχὶ!α ἄσος Ἐρατηϊηοηάα δἀνοορδ- 
Ῥαηῖ:; Μαηκίηδηῖοβ σοηιτα ΤΟ Πάϊα τα 
Ρείοῦαης δὺ Αἰπεπ δ Πθυ5. εἰ Γἀσε- 
ἀφπηοη 8, πὶ γετο Το ξοπιοηΐ 
τορίοηοπι Τοβεαϊαγατη ναπαῦαηϊ, Ἐ- 
ἀπο ἀδ8. οὐγὴ ΔῸΧ᾿ 5 Γαὶβ νογίαβ 
δητίποαπὶ ἀσοδάςθαϊ, --- Ν ασαϊατα 

Ἰεδείοποπι πὰποὸ νἱᾶςο ραν ας τεξὶς ἀ6- 
Τεηάϊ ἃ νἷτὸ ἀοέϊο Κὸὼρ 

καταμένοδιες, ΜαΤρΡΟ 
καταμείνανσες ὨΔθοῖ, 

ἥ Θηδαῖος, ϑοι!Π σοῖς ΕΪαγηλοῖξες 
Τηοθαπυβ, Ὑὶάδ Ταρτὰ σἂρ. 1. 31. 
1τὰ ἐπλεηδανὶς ζονησῖε ἂν, νυ] ραῖα πὴ οἱ 
Θηδαῖοι, 

ἅτι δή, Μοτὺβ οπιοπάσλθραι δί, Ἑ- 

ἀνὰ, ἐπ - 
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δὴ ἐκ πασῶν τῶν πόλεων παρόντων τῶν ᾿Αρκάδων, κοὸὴ 

πάντων εἰρήνην βαλομένων ἔχειν, πολλὲς ἔδει τὸς συλλωμ.- 

᾿[ανομένες εἶναι" ὥξε ταχὺ μὲν αὐτοῖς τὸ δεσμωτήριον με- 
σὸν ἦν, ταχὺ δὲ ἡ δημοσία, οἰκία. Ὡς δὲ πολλοὶ οἱ 37 

εἱργμένοι ἦσαν, πολλοὶ δὲ κατὰ τοῦ τείχες ἐκπεπηδηκό- 

τες, ἤσαν δὲ δὲ Ὁ διὰ τῶν πυλῶν ἀφεϊντο, (ἐδὲὶς γὰρ 

ὀδεὴ ὠργίζετο, ὅξις μὴ ᾧετο ἀπολέϊαγ;α!) ἀπορῆσαι δὴ 
μάλιςω ἐποίησε τόν τε Θηδαῖον, καὶ τὸς μετ᾽ αὐτῷ ταῦτω 

σράδωτας, ὅ ὅτί Μαντινέοις, οὺς μάλιςα: ἐξώλοντο λαξᾶν, 

ὑδα τινὰς πᾶνυ εἶχον" διὰ γὰρ τὸ ἐγγὺς τὴν αὖλιν 

εἶναι, ογεδὸν ττώντες ὥχοντο οἴκαδε. Ἐπεὶ δὲ ἡμέρω ἐγξ- 38 

νετο, κφὴ τὰ πεπραγμένω ἐπύθοντο οἱ Μαντινεῖς, εὐθὺς 

πέμποντες εἰς τὰς ἄλλας ᾿Αρκαδικὼς πόλεις, τοροηγό- 
ρευον ἐν τόὶς ὅπλοις εἶναι, κοὶ φυλάῆειν τὰς πόλεις. καὶ 

"αὐτοὶ δὲ ἕτως ἐποίεν, καὶ ὥμω πέμψαντες εἰς τὴν Τέ- 

γεαν, ἀπήτεν, ὅσες ἔχοιεν ἄνδρας Μαντινές" ἡ τῶν ἄλ- 

λῶν δὲ ᾿Αρκάδων ἐδένω ἀξιῶν ἔφασαν ἔτε δεδέαγ αι, ὅτε 

ἀποϑυήσκειν τορὸ δίκης. καὶ εἴ τινες ἐπητιῶντο, νὴ ἔλεγον 

ἀπαγγέθλοντες, ὅτι ἡ τῶν Μαντινέων πόλις ἐγγυᾷτο; ἋἝἜ 

μὴν παρέξειν εἰς τὸ κοινὸν τῶν. ̓ Αρκώδων, ὁπόσους τις 

τροσκαλοῖτο. ᾿Ακἕων οὖν ὁ ῬΘηξαῖος, ἠπόρει τε, ὅ τι80 

χρήσαιτο τῷ πράγματι; Κϑὴ ἀφίησι πάντως τὸς ἄνδρας. 
"δὴ τῇ νοι συγκωλέσως τῶν ἈΠΟ ὁπόσοι γε δὴ 

ᾳαϊάθαι Θ᾽ υρθν δᾳμοτ, δε δὲ 16 πὶ 
τοροῦῖο ἴῃ τηδγρὶπα Τδοποῖϊαν!ϊ. 
υηῦσα οἰκία. ΑἸΝβ αῇθυβ ἕοεῖε ἀϊ- 

οαἴα αἰϊο κετέροτε. 
τον. οἰκία. ἘΠῚὲ φεηιβ οαγοογὶβ 

οὐδοάϊξο, πιδηϊξεῆυπι εῆ. δοε- 
ἀξοσηοηϊὶ δημόσιον, πὸ, σατοοτεπ νοσᾶ- 
Ὀαπὲ, αἱ εξ ἴπ ἴοεάογε ἀρὰ Τυογά. 
νι τ8, Ἐκ “ἀάεμάϊ:. 

δ, 3). σόν τε Θηξαῖον, Οπϊτυπὶ στε 
,, ΑὐΟδᾶ. 

μηαταρν Οαῇ. ἐξέλετο. 
. 38. ἀξιοῦν ἔφασαν. Γηρα ϊάαπι 

ἐὸν κά οὶ Ἰοξιίοποπι ἀξιοῦντες ἦσαν 

φοῆροζιϊ «οἱ, «ἡὐατὰ 81. 1. .εἰ Ὑγ)ε}5 
εὐἀϊάεταπιε. 

παὶ εἴ πινες ἐπηπιῶντο, ἔλεγον. ἴα 
διξῖοτα [ξοποὶ. Τορῆ ρτὸ νυϊραῖα 
Ἰεδιίομπε : καί τίνες ἐπρωσιῶντο. ἴῃ 
Οαῆδὶ. τεξὶς εἴ ἐπητιῶντο. ϑίερῃδπὶ 
Ἰεξιϊοπεπι οἱ δέ σινες Τδοποϊανῖβ ἐ- 
τηθηάαῦαι ἤς : εἰ δέ τινας ἐπητιῶντο, 
ἔλεγον εἴο. 

τοροσκαλοῖτο. 801]. ἐς δίκην. Ἰρίτων 
ποη ε ορυβ οοπη]οξζατα πε 
ΒΙ0]. Οτῖς. Ἀπῆῖεὶ. ααἱ προκαλοῖτι 6- 
τηφηδαῦθαΐ, 
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συνελϑεὲν ἠθέλησαν, ἀπελογεῖτο, ὡς ἐξωπατηϑείη. ἀκξ- 
᾿ ἊΝ “ το Σ, κε Ν τ π ὰν 

σα! γὰρ ἔφη, ὅτι Λακεδαιμόνιοί τε εἶεν σὺν τόϊς ὅπλοις 

ἐπὶ τόἰς ὁρίοις, προδιδόναι τε αὐτοὺς μέλλοιεν τὴν Τέγεαν 

«τῶν ᾿Αρκάδων τινές. οἱ ὃ ἀκόσαντες, ἐκεῖνον μὲν, καύπερ 

γιγνώσκοντες, ὅτι ἐψεύδετο περὶ σφῶν, ἀφίεσαν «έμ- 
, 5 ΄ ΄ 2: . »" « “ 

ψαντες δὲ εἰς Θήξας τρέσζεις, κατηγόρεν αὐτῷ, ὡς δὲν 

40 ἀποθανεῖν. Τὸν δὲ ᾿Επαμεινώνδαν ἐφασων (καὶ γὰρ 

σεατηγῶν τότε ἐτύγχανε) λέγειν, ὡς πολὺ ̓ ὀρϑύτερον οι- 

ἥσειεν, ὅτε συγελάμερανε τὸς ἄνδρας, ἢ ὅτε ἀφῆκε. τὸ 

γὰρ, ἡμῶν δὲ ὑμᾶς εἰς πόλεμον καταςάντων, ὑμῶς ἄνευ 

τῆς ἡμετέρας γνώμης εἰρήνην ποιέϊανα!, πῶς οὐκ ἂν δὲ- 

καίως προδοσίαν τις ὑμῶν τῶτο κατηγοροίῃ ; εὖ δι ἴςε, 

ἔφη, ὅτι. ἡμεῖς καὶ φρατευσόμεϊα εἰς τὴν ̓ Αρκαδίαν, καὶ 

σὺν τοῖς τὼ ἡμέτερω ζφὑρονῶσι πολεμήσομεν. : 

ΚΕΦ. Ε. 

ὩΣ δὲ ταῦτα ἀπηγγέλθη πρός τε τὸ κοινὸν τῶν ᾿Αρ- 
κάδων καὶ τὰς πόλεις, ἐκ τότε ἀνελογίζοντο Μαντινεῖς 
τε, καὶ τῶν ἄλλων ᾿Αρκάδων οἱ κηδόμενοι τῇ τῆς Πελοποννή-- 

στ, ὡσαύτως δὲ καὶ Ηλεῖοι καὶ ᾿Αχαμοὶ, ὅτι οἱ Θηδαῖοι 

δῆλοι εἶεν ὡς ἀσθενες την βελόμενοι τὴν Πελοπόννησον εἶ- 

2ναι!, ὅπως ὡς ῥῴφω αὐτὴν καταδολώσαιντο. Τί γὰρ δὴ 

τολεμεέϊν ἡμᾶς βέλονται, ἢ ἵνα ἡμέϊς μὲν ἀλλήλες κακῶς 

ποιῶμεν, ἐκείνων δι ἀμφότεροι δεώμεθα ; ἣ τί, λεγόντων 

ἡμῶν, ὅτι οὐ δεόμεϑω αὐτῶν ἐν τῷ παρόντι, τταρασκευά- 
ζονται ὡς ἐξιόντες ; οὐ δῆλον, ὡς ἐπὶ τὸ κακόν τι ἡμᾶς 

2ἐργάζεαϑαι φρατεύοιν τταρωσκευάζονται ; Ἔπεμπον δὲ κα 

8, 10. ἱκεῖνον---ἀφίισαν. ἴῃ Ἑαά, Δ. σων, ἴτὰ καταφῆνα, ἀρ ἀσορίαν εἴξ ἴῃ 
1, Βε, (αβαὶ, εα ἐκεῖνοι ἀπήισαν, (ἔοοη. ἰΐ, 7. 
᾿ δεῖν, Οαἤα]ο ὧς δεῖ, 8.1. καὶ σὰς αόλειρ, Μᾶτρὸ 1κΘοηρὶ, 
δι. 40. τεόλιμον καταφζάντων, Ἦος καὶ κατὰ «ὅλιις. 

οὐπὶ δίερἢ, ροίαΐ ργὸ νυϊχαία Ἰεξιϊο- ὅτι οἱ Θηδαῖο, ΔΛιίσυϊατα, οὐ ἶς 
πο, αυᾶπὶ Γςηΐωψ τεραϊς, καταφησάν. Α,1, Οαῇ, 
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᾿Αϑήναξε, βοη 

κεδαίμονοω, πρέσζεις ἀπὸ τῶν Ἐπαρίτων, ταρακαλοῦν- 

βοηϑ εἴν κελεύοντες" ἔπεμψαν δὲ καὶ εἰς Λα- 

τες Λακεδαιμονίους, εἰ βέλοιντο κοινή διακωλύειν, ἄν τι- 

νες ἴωσι καταδελωσόμενοι τὴν Πελοπόννησον. περὶ μέντοι 

ἡγεμονίας αὐτόϑεν διεπράξοντο, ὅπως ἐν τῇ ἑαυτῶν ἕκασοι 
ἡγήσοιντο. 

Ἐν ὅσῳ δὲ ταῦτ᾽ ἐπράδετο, ᾿Επαμεινώνδας ἐξήει, Βοιω- 4 
τοὺς ἔχων πάντας, κοὴ Εὐβοέας, καὶ Θεξωλῶν πολλὰς 104 ΤΥ τ ἢ 

παρά τε ᾿Αλεξάνδρου καὶ τῶν ἐναντίων αὐτῷ. Φωκέϊς 

μέντοι οὐκ ἠκολόϑεν, λέγοντες, ὅτι συνϑήκαι σφίσιν αὐ- 
τὸς εἶεν, εἴ τις ἐπὶ Θήξας ἴοι, βοηθεῖν" ἐπ᾽ ἄλλους 

δὲ ςρατεύειν, οὐκ εἶναι ἐν ταῖς συνθήκωις. Ὁ μέντοι 5 

᾿Επαμινώνδας ἐλογίζετο, κφὶ ἐν Πελοποννήσῳ σφίσιν ὑπ-- 

ἄρχειν ̓ Αργέϊους τε καὶ Μεσσηνίους, καὶ ̓ Αρκάδων τὸς τὰ 

σφέτερω Φρονέντας. ἤσαν δὲ οὗτοι Τεγεῶται, καὶ Μεγα- 
λοπολῖται, καὶ ̓ Ασεῶται, καὶ Παλαντιξίς, καὶ εἴ τινες δὴ 

πόλεις, διὼ τὸ σμικροή τε εἶναι καὶ ἐν μέσωις ταύτωις 

οἰκεῖν, ἠναγκάζοντο. Ἐξῆλθε μὲν δὴ ὁ ᾿Επαμινώνδας 6 
διὰ ταχέων" ἐπεὶ δὲ ἐγένετο ἐν Νεμέω, ἐνταῦϑα διέτριδε, 

νομίζων τὰς ᾿Αϑηναίους τταριόντας λήψεσθαι, καὶ οἰόμενος, 
μέγα ἂν τἕτο γενέαγαι τὸς μὲν σφετέροις συμμάχοις, 

ὃ. 3. ἔπεμψαν δέ, Ματρο ἵἱιβοποῖδν, 
ἐπορεύθησαν. 

ἀὐτόϑεν. ϑιδιϊπι 8Ὁ ἰηϊτῖο. 
8. 4. ᾿Αλεξάνδρου, ῬΠΘτρΕΟΥα πα ἰγ- 

τπηο, ἀς αυὸ ἴαρτα νὶ. 4. 34. ΕὈΠ1, 
οεοτηπηυζη ἀπίεα ὙΠΕθαπογατη Πο- 
ἤσπι, ἰἁπάσπι νετὸ ἃ Ῥεϊορίἄὰ νἱ- 
δῖαπι, οοερογαης ὙΠεθαπὶ Ρτοπλῖτίε- 
τε, ἴε ἄυοεβ ΤΠεΌδηοβ δὰ αυοάϊθεῖ 
εΙ!ατὰ Τοαϊαγαπι εἶδ. Ρ]υϊάτοῦ, 
Ῥεῖορ. ο. 35. Μοιιβ. 

ἰνανσίων. ϑαπιὶ 6θὲ οἰν 685, α88 
ΟΡΡτοῖδϑ παρεῦ Ὁ ΑἸεχαπάτο, ΤΠε- 
Ὀαπὶ, νἱξῖο εο, ᾿ἰθεγιαιὶ γτεβιταθτγαηῖ. 
Υἱάς ΡΙατατοπυγῃ ἰθϊά. Μογυβ. 

8. 5. “Μεσσηνίους, Οδαίατη ἀροτὶς 
ΡΙ᾽αἰάτοῃ. Ῥεῖορ. Ὁ. 24. τὴν δὲ Μεσση- 
γΐαν χώραν νεμομίνων Σπαρτιατῶν ἀπο- 

φερόμενοι τὰς σπγαλαιὸς Μεσσηνίθς ἐκάλεν 
καὶ κατῆγον ᾿Ιϑώμην συνοικίσαντες. 1- 
1ποπηθπ ποῆ ποτηϊηδῖ, εὰ ἀτγθοπὶ 
Μεβδεησπι, οαπ ἀπῖοα υτῦ95 Μεῆεπςε 
ΒῸ}18 εθξει, [δὰ τεβίο ταπίασι. Ὠϊοάογ, 
χν. 66. 
 ᾿Ασεᾶφαι. [τὰ ϑίδρῃ. εἰ Ῥαϊπιοτίας 
Τοτρίεγαπε Ῥσὸ νυϊραίο ᾿Ασϑεάται, 
ϑαρτα δὐξαϊς ᾿Ασέα νἱ. 5. 

Παλαντιεῖς, [τὰ ῬαΪτηδτία5 Εχοτοῖς. 
Β᾿ γ6. [οτὶρῆϊς ρτὸ “Μαϊξαῖο Τπαλαντῶς. 
ομθη οἷ Παλάνσιον ἁρυὰ Ραυΐδηϊ- 

8ΓῺ ΥἹἹΪ. 27. 
8. 6. ἐξῆλϑε μὲν δή. Τιξοηοϊ. 8ι. ὟΥ. 

μέντοι. ΑἸΙΟΌ]α τι ἀπίε Ἐραπιϊποπάβε 
ὩΟΠΊ6Π ομηϊῆϊ Οδῇδὶ. 

νομίζων. Μαῖρο [δοῃοὶ. ἐλαίζων, 
εἰ ἀεοίπάς λογιζόμενος ῬΙῸ οἰόβεένος. 
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» Ν 9 εν » Ὁ “ 3 ᾿" : ᾳ 4 

εἰς τὸ ἐπιῤῥῶσαι αὐτὰς, τοὺς δὲ ἐναντίοις, εἰς τὸ εἰς ἀϑυ- 
7 3 “ « Ἀ νὰ Α » »" » » Ν Ὁ 

μίαν ἐμπεσέϊν" ὡς δὲ συνελόντι εἰπεῖν, τᾶν ὠγωϑθὸν εἶναι 

» Θηξαίοις, ὅ τι ἐλωῆοντο ᾿Αϑηναῖοι. Ἐν δὲ τῇ διατριξῇ 

αὐτὸ ταύτη συνήεσαν τσάντες οἱ ὁμοφρονᾶντες εἰς τὴν Μαν- 
τίνων. ᾿Ἐσεὶ μέντοι ὁ ᾿Επαμινώνδας ἥκεσε, τὸς ᾿Α9η- 

γαίδς τὸ μὲν κατὼ γῆν τὐορεύεογ αἱ ἀπεγνωκέναι, κατὼ 

ϑάλαξαν δὲ παρασκευώξεοϑαι, ὡς διὰ Λωκεδαΐμονος 
βοηθήσοντας τοῖς ᾿Αρκάσιν, ὅτω δὴ ἀφορμήσας ἐκ τῆς 

8 Νεμέας, ἀζ»ικνεῖται εἰς τὴν Τέγεαν. Εὐτυχῆ μὲν ἄν ἔγωγε 

οὐκ ἂν φήσαιμι τὴν φρωτέιων αὐτῷ γενέοϑ αι" ὅσω μέντοι 

τιρονοίως ἔργα "ἡ τόλμης ἐςὶν, δἰδὲν μοι δοκέϊ ὁ ἀνὴρ ἐῦλι- 

στέϊν. πρῶτον μὲν γὰρ. ἔγωγε ἐπαίνῶ αὐτξ, ὅτε τὸ φρωτό- 
πεδὸν ἐν τῷ τείχει Ὁ Τεγεατῶν ἐποιήσατο, ἔνϑ᾽ ἐν ἀσφα- 

΄ἷ ε ἊΝ», » "Ψ' 2 7 Ν »“» Ζ7 

λεςέρῳ τε ἥν, ἢ εἰ ἔξω ἐσρατοπεδεύσατο, ταὶ τοῖς πολεμέοις 

ἐν ἀδηλοτέρῳ, ὅ τι πράδροιτο. καὶ ταρωσκευάζεσν αι δὲ, 
Ψ, γᾶν » -“ ͵΄ Ὁ) ᾿᾽ ͵΄, ψΨ' »“» , ᾿ὺν 

εἰ τὸ ἐδέϊτο, ἐν τῇ σπόλες ὃντί δηδηὸς, χανε ἥν. τῶν δὲ ἐτέ- 

Ὁ» ἔζω πΡμ. ευρμεένων,: ἐξην ὁ ὁρᾶν, εἶτε τι ὀρθῶς ̓ ἐπράῆετο, 
εἶτε τι ἡμάρτανον. καν μὴν οἰόμενος κροιέϊων τῶν ἀντιπά-- 

λῶν εἶναι, ὁπότε ὁρῴη χωρίοις “σλεονεκτῶντως αὐτὼς, οὐκ 

ἐξήγετο ἐπιτίϑεοϑαι. Ὁρῶν δὲ ὅτε πόλιν ἀπο το 
αὐτῷ ἀδεμίαν, τόν τε χρόνον ἐξζήκοντω, ἐνόμισε τπρωκτέον 

Ύ » λ Ν φ᾽ τὰς “«“ 7 » 7 Ν 

τι εἶναι" εἰ δὲ μὴ, ἀντὶ τῆς πρόοϑεν εὐκλείας πολλὴν 

ἐς ισὸ ἐς ἀϑυμίαν ἐμπεσεῖν, ἴῃ Ἑάά, 
Ἅ. 1, Βι, Οδῇ, οἵ 1οτρίυσι ἐς σὸ 
ἀϑυμίαν ἐμπισεῖν οταο αἰΐοτο εἰς. 
Ἡδης Ἰεξδιοπετη {δουῖὰ5 Ζευπίι9 ἴῃ 
τοδγρίης Πρ τὶ πηοεάανοτγας ἐρογονῆσαι, 
Θυδπιὶ οοη]δδϊυγᾶπι Ργοῦο, 

8,). τὸ ὁ μὲντττἀσιγνωκίναι, ἴῃ Ἀπ, 
ἷ,7..19. εξ ἀσυγνωκίναι τ μαχεῖσθαι. 
5'εά ϑἱοάοπαβ ἀν, 51, στὸ μὲν σαύσῃ 
“«τοιἶσοναι σὴν δίίξοδον ἀσίγνω. ἴτὰ ἴθ- 
ΡίαΝ ἰάεπι νατίανὶε οααπι βοη νυ τη 
εἰ ποσυίαινωτη, 

διὰ Λακεδαίμονος, 1, ς, ρεγ Ταιοοηΐ- 
ΟΠ, 

ὥσω δή. κα τοξιειΟμῆαὶ, οἱ πιᾶγρο 
1δοῦοὶ, Μυγο, ὕτω δί, 

8, 8, φρατέαν, “Μαϊρο Ἰιδοποῖαν, 
φρατηγόαν, ἘἈξέϊε ραῖο. Πἰοάογαβ χν. 
83, ἀς πᾶο ἰἱρίᾳ ὀχροαϊίοης ἵτα (οτ]- 
Ὀΐε : συνεσωσέραν δὲ φρατηγίαν τὴν τοῦ 
Λακιδαιμονίν ἡγήσαιτο, 

ὁ ἀνὴρ ἰλλιπεῖν. Αὐτὶσυϊαπι τοβίταϊε 
1οροὶ, Ψυϊκαῖατη ἀυϊου δητδὰ ἐλ- 
λείσων οτησηάανὶε Μοιὰβ, 

ἢ ἁἀ ἴξω, [τὰ τοδὶς Βτ, σαὶ, Νὰ]- 
ξο ἀεοῖ ἤ, 

εὐσορώτερον ἣν. Ῥοβτοπλαπι νογθ πὶ 
οὐίς Δ, 3, Οὐ, 

8. 9. χρόνον ἱξήκοντα, Τηγρετὶ {011}-- 
οὐ 1], ν᾽άς ἰμίτα δ. 18, [ἢ τηλγβίης 
Ἰοοηο], εξ τυροξαίνόντικ, 
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ἀδοξίαν προσεδέχετο. ἐπεὶ οὖν κατεμάνθανε περὶ μὲν 
Μαντίνειαν τὸς ἀντιπώλες πεφυλαγμένες, μετάπεμπο- 
μένους δὲ ̓ Αγησίλαόδν τε καὶ πάντας τὸς Λακεδιαεμονίες, 

ΝΟΥ͂ 3, ΄ Νυ 2 Ν, ΔΛ 4 : 

κοὴ ἤδδετο ἐξεςρατευμένον τὸν ᾿Αγησίλαον, καὶ ὄντω δὴ ἐν 
Πελλήνη, δειπνοποιησώμενος, παραγγάλας, ἡγέιτο τῷ 

φρατεύματι εὐθὺς ἐπὶ Σπάρτη. Καὶ εἰ μὴ Κρὴς, ϑείῳ το. 

τιὴ μοίρω τροσελϑὼν, ἐξήγγειλε τῷ ̓ Αγησιλάῳ προσιὸν 

τὸ σράτευμω, ἔλωξεν ἂν τὴν πόλιν ὥσπερ νεοδιὰν, τᾶν: 
τάπασιν ἔρημον τῶν ἀμυνουμένων. ἐπεὶ μέντοι, τοροπυϑό- 

, “ ᾽ ᾿ 3, ᾽ Ν ΓΝ ᾽ Ν μένος ταῦτα ᾿Αγησίλαος, ἔφϑη εἰς τὴν πόλιν ἀπελϑὼν, 

᾿διαταξάμενοι οἱ Σπαρτιᾶται ἐφύλα ον, καὶ μάλω ὀλίγοι 

ὄντες" οἵ τε γὰρ ἱππεῖς αὐτοῖς τυτάντες ἐν ᾿Αρκαδίω ἀπή- 
ἐσᾶν, καὶ τὸ ξενικὸν, κφὶ τῶν λόχων δέώκῳ ὄντων οἱ τρεῖς. 

σὰς ἀντιπάλες. [τὰ τεξὶς {,, 81... 
ΡΙῸ νυϊκαίο ἄλλες. ἡ 

᾿ Πελλήνῃ, -Ῥεϊ]οηοπι ΔΟΒαΐδ ορρὶ- 
ἄππὶ ποι οἢδ, γαυὐεῖβ ἄγρα ΠΊΘ ΠΕ15 νἱ- 
εἶς Μογαβ, εἰ σεπίαϊς ἰμες]ρὶ ῬεΙ]ὰ- 

᾿ Ὡδπὶ ἀοτίος ἀϊξζατη ἃ Ραυΐαηΐα ΟΥ. 
ἡϊ. 20, 21. ἰπ Γδοοπίοα, ἴῃ νἱᾶ, δὰ 
Ἀτοδαΐϊατι ἀποεπίε, πίη εἰ ἃ ϑρατγία 
Ἰιτὰ δο. ἡδάϊα ἀϊβαηίεπι. Ρ]υἴατ- 
οὗυς Αρθῆ], σἂρ. 34. Ἰαυάδίο σα 

. ἀρίο Χεπορδοπεὶβ ἰοσο εὐ (δ θη ς 
'τοίοτι Ἀβεῆϊαατῃ ἐὰπὶ αἰ θε ἐπὶ εἴπατε 
ΝεΓῸ 5 Μαπεΐηεδηι ; ΡΟΪγὈΪῺ5 ἰν ὁ. δά 
Μαπιίπδατῃ εαγα ἐἩἶ πᾶτγαι, Θυς 
᾿αυϊάεξηῃ τοβὶπηοηὶα ἐεπιοηταηι, ἴη- 
τ }Π1ρὶ ορρί απ αἰϊααοά Ατοδάϊθο ἱρ- 
εκ δὺϊ ἴῃ νἱὰ δὰ Μαπιϊηθᾶπι ἤϊυπι, 
. αααὶς ες Ῥεϊϊαπδ, α΄ Ῥαυΐαηῖα ποτηΐ- 
αΐα δἰϊαυοιῖίεβ. ΗἩυουίηας Μοτσιβ, 
4] Ὀτενίογε ταῦϊτο αἰΓραϊατίομε ἀε- 
“ξαηρὶ ροίεγαι, ἢ ῬεϊἸεῆθιη [-ϑοοηΐσϑο, 
δῸὺ Ατοδάϊδυβ ορρυππαῖδ, ἀριά Ὠ]ο- 
“ὐογαπη χν. 67. τηεπηογία {11 Τὰ ρρεί- 
ἤθει. [ἢ νυ]ραϊὶς Ὠἱοάουϊ "τὶς (οτὶ- 

εὐδίας. Παλλήνη. Βεΐετι {001}. Ὠοάο- 
 Τὰβ, Εραπιϊποπάδτη, οαὰπὶ ποη ἰοηρα 
. ΔθοΙξε α. Μαπίίπεα, δυάϊνῆξ, ΤΔοε- 
"ἀδοτηοηΐοβ ἄστατη Τεξεαίαταπι ναῖα- 
'4Ὲ 5 ἰρίτιν ᾿δεῖπι βαῖ δ ϑραγίαπῃ 
Ἰρίατῃ αρρτεάϊ, δίας ἴτὰ ποέξα ἰΐεῦ 
ἰηρτόδάςι εξ, Ηδέϊεπβ οοπίεπτιϊ- 
ὑπὸ Χοπόρμοι εὐτηαυς ἐεουίαβ Ρ]ὰ- 
μαιομὺ9 Αξεῆ]. οἂρ. 34. θεὰ ἀεϊη- 

σορ58 ᾿λδοάογαβ Αρὶπ τεροπὶ ποηλὶ- 
ῃδῖ ; εἰ Αρεπίαι πὶ ρτὸ Ατοδ απο : 
ηἰῇ 15 εἢ ᾿ἰ ταν! εὐτοτ, πἰ πλΐβ ἱπδρέι5 
ΡΓο Ὀιοάοτὶ δγυάϊτίοπθ. εηΐᾳυς 
Ῥιαίβτοῃ, ἀς Οἰοτία Ατμεπ, Ρ. 364. 
εᾶ, Ἀεμκε ποξῖα αυϊάεπι ῥτοϊεξϊαπι 
Ἐρᾷπιῖηο εὔε οοπίεπεϊι, (εὰ 8η- 
τεὰ Πποῆδεβ ᾿ηβτγαξῖοβ ἀπε Μαπιϊηδαπῃ 
δὰ ρυρηᾶπι ρτονοσδῆξ, αυᾶπὰ 1Π]1, 
Τὰἤάϊα Αἰπεπίεπῆαπι εἐχρεδιαητεβ, 
ἀειτοξτανοτίηϊ. -Νπο ἀετπηὰπη νὶ- 
ἄεο Ῥαϊπιοτίαπι ᾽πὶ οἰἴτη ἰῃ Ἐχοτγοῖς. 
Ρ. 76. τεδὶς δάππιοπυῖε, ἀ8 Γασοπῖοα 
Ῥει θη. εἴ. ΓἜγγηοπεπι, πεὸ Πυ]ὺξ 
ΟὈΥ γυναι οηἷθ πιδπϊη ἴδ Μότατη. 

καὶ--τσαραγγάλας. (Οοραυϊτη καὶ 
δυξίοτα Μοτο δάάϊάϊ. Ῥοϊγθαβ ξος 

εἰρία πᾶγγαηβ ἴχ. 8. ἀϊοῖτ᾽ δειπνοσοιήσα- 
σϑαι τοαραγγείλας. Νοξϊα ῥτοϊδξεα τα 

ἃ ὝῬεξοα τγαάαπε Ὠιοάογιιβ εὲ ῬΙαϊατ- 
"Ὅῃ5. Εοτία δ᾽ϊααοι νοτθὰ ἢ. 1. εχοῖ- 
'ἀθγαηξ. 

8. το. Κρής. Ηππο Ἰοοὰπὶ τείρὶ- 
οἷς ΡΙυϊτατοῦυβ Αξεῖ, ο. 34. ΡΙατγες 
πυποῖοβ Οτοίεηϊες ὃχ πυτηεγο Ππεῖηε- 
τοἀτοτηοτση ἔμ ῆξ, ἰταάϊε Ὀϊοάοτσ. 

εἰχν. 82. 
ἐν᾿Αρκαδίᾳ ἀπήεσαν. Ἐοτίε ἀπῆσαν. 

Ῥοτγίυβ. ἴάπηεπ αϊξϊατὰ ραϊαθαΐς ᾿γὸ 
ἀπήεσαν εἰς ᾿Αρκαδίαν. 

οἱ σρεῖς. Ι᾿ τπᾶτρίης 81. 1 ὙΥ, εα 
δώδεκα ὄντων οἱ τρεῖς. 1ῃ ἀττίουϊο, δἀ- 
αἀἴτο ἤυτηθγο, νἱπὶ ρεοι ! άτοπὶ πο δ 
ΕΣῚ 
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ΑῚ ΕῚ "“" . ν᾿ ΕῚ »“ »" 

ιι Ἐπεὶ δὲ ἐγένετο Ἐπαμινώνδας ἐν τῇ πόλει τῶν Σπαρ- 
τ Ψ «“ νὰν λλ ", ᾽ “ ἣ »“" ΜΝ Ν τιωτῶν, ὅπου μὲν ἔμελλον ἔν τε ἰσοπέθῳ μωχεϊο) αι, καὶ 

δικ." “" » »"»Ἅ ͵ Ε] ᾿ 'δΙῈ ἃ 

ἀπὸ τῶν οἰκιῶν βληϑήσεοναι, οὐκ εἰσήει ταύτη, δὲ ὅπου 
Ἃ ΄ »“ ΄“-7»ὥρ ᾽ ε 

γε μηδὲν σλέον μαχέϊοϑαι! τῶν ὀλίγων πολλοὶ ὄντες" ἔν- 
Ἁ ᾿: - ὃν. Ε ΄-“; 

3ὲεν δὲ πλεονεκτεῖν ἂν ἐνόμιζε, τοῦτο λαξὼν τὸ χωρίον 
΄ΖΊ Χχ» ϑιγς 2 ᾽ Ν 

τῳ κατέδαινε, καὶ ὧκ ἀνέξεινεν εἰς τὴν πόλιν. Τό τε γεμὴν 

ἐντεῦϑεεν γενόμενον, ἔξες, μὲν τὸ 9 τον αἰτιῶσϑαι, ἔξες 
-.Ν ΄ ε -“ ᾿ ΄ » ἢ ε 3 ὃ λέγειν, ὡς τόϊς ἀπονενοημένοις ὠδεὶς ἂν ὑποςαίη. ᾿Επεὶ 
γὰρ ἡγέτο ᾿Αρχίδαμος, δδὲ ἑκατὸν 

9} “ Ν 
ἔχων ἄνδρας, κφΊ 

διαδὰς, ὅπερ ἐδόκει τὶ ἔχειν κώλυμα, ἐπορεύετο ἐπὶ τὸς 
ἀντιπάλους, ἐνταῦϑα δὴ οἱ τὺρ πνέοντες, οἱ νενικηκότες 

τὰς Λακεδαιμονίες, οἱ τῷ παντὶ τυλέονες, "κα πρὸς τἕτοις 
ὑπερδέξια χωρίω ἔχοντες, οὐκ ἐδέξαντο τὸς περὶ τὸν ᾿Αρ- 

7ὔ δ διὰ δῦ ,ὔ δοιὼ Ν “" Μ᾿,» 
1 χίθωμον, αὰ εγκχλίνουσι. Καὶ οἱ μὲν ὥρωτοι των Ἐπα- 

΄ 3 ΄ δὲ τς ΄ ᾽ 7 φι. 2 
μινώνδου ἀποϑνήσκεσιν᾽ ἐπεὶ μέντοι ἀγαλλόμενοι τῇ γι κῇ 

ἐδίωξαν οἱ ἔνδοϑεν ττοῤῥωτέρω τῷ καμρξ, οὗτοι αὖ ἀποϑεή- 

σκεσι'" ταεριεγέγρωτῆο. γὰρ, ὡς ἔοικεν, ὑπὸ τοῦ ϑείου, 

μέχρις ὅσου ἡ γίκη ἐδέδοτο αὐτὸς. Καὶ ὁ μὲν δὴ ̓ Αρχί- 

Ῥυίδθαι Μογαϑ, αἱ σετίδς αἰΐαυδο οῸ- 
Βοτίεβ Πρ βοεηταγ, 485 8} 185 ἄδιὶο- 
πεπὶ ρεγρείαδπι ἤβθοτγα (οἰ Ἔγεηξ, 

8, τι, ἰν τῇ τοόλ. Αἀ υτϑοπῃ, 
Ῥτορε υσϑετη. Μογυ8, Ῥοϊγθὶμβ ἱχ. 
8, Ἐραπιϊποηάδπ, αἷϊ, ρτγίτηο ἱπιρα- 
(ὰ υγοὶβ Ρατίογη δ᾽ αιιὰπ) σΟρ Ὁ εἰ 
8( ἰοτὰπὶ αἵαυς ροποίγαδ ; [δὰ εἷδ- 
Ρίο 'ά Αρεδίαυπι ἱγαποίαρα εἰ ἀάρτο- 
Ρίπαυδηῖς ἐχεγοίτα Δροῆὶ αὶ οοδέϊαηι 
τα θξ, τὸ ἱπέεξδια τεάϊο, Διεῖρις οαπὶ 
τετὴ Ῥοϊγεθπὰβ ἰΐ, 2, το, Ὠϊοάοτιβ 
αν, 8.5, τταὐΐξ, ρυστοβ εἰ ἔδποβ ἡ. Ε{Ὁ 5 
τα δ ὁ πιουτῖβ Ἰαρίἀε8. σοηϊίσετα ἰῃ 
Βοῆον. 

τολίέον, Τὰ οὐπὶ 1 δοῃο], (ον ρῇ ῥτὸ 
γυϊκαιο τολιείονες, Μαρὶϑβ τατήση δτιὶ- 
ἀει ἐπισηδδιίο Κ΄, Ὠ, ἰπ ΒΙΌ]. Οετῖοα 
Αιμηδβεῖοά, αυἱ ἰερίς: τυλέον ἔμελλον 
ἴχαιν. Οἰίεγαθι ἰὼ Βᾶσ πατγγαιίοηὶ 
Ὀγονίιδις, ἰὼ αὐὰ τπαδοϊ ευσι ἰπρτὶ- 
τηΐα εἷς Πυάίαπιὶ Χοηορθοηιία ἰα : 
οσοάδιπιοπίον, ἀἰβῆοι!ς οἱ δϑίψας δο- 

ουγαῖα ἰοσογατα ηοιὶεἶα, τεδὶς οπγηὶα 
ἱπιεϊρεσε, Ηος ἰατηθη πῃ ἀπίνετ- 
αἴ τοποπάμπι, καταδαίνειν Πρηΐβοα- 
τὸ ἀείοοηίαηι ἰῃ Ἰοσυτη ρδηαγῃ, ἀνα- 
ζαΐνειν αἰοςεηΐαμη ἰῃ οὐἀϊία πὶ εἰ τηοη- 
ταοίαπι. 

8. 12. ὑασοφαίη. Ἐδάςπι ποῖϊοῃς 
οὐπὶ ἀαιῖνο Ἰαηρίτυῦ ΑΠπδοδῇ ἰϊϊ. 2. 
Γ 

ἐπορεύετο, Τὴ τηδγρίπο 1.. 81, δάάϊ- 
ἴυγ : πρὸς ὄρϑιον ἑσορεύισο, Οξοϊοταπὶ 
Ριυϊατοῦυ8 Αροῖ, δ. 34. ἐϊᾷ τείετι ἤὰς 
ἀς το : ἐν πρώφσοις ὁ ᾿Αρχίδαμος ἠγωνί- 
ῥιτὸ ὑσιρηφάνως, ἱπὶ τὰ ϑλιδόμινα σῆς 
μάχης διαϑίων διὰ τῶν φενωσῶν, καὶ “αν- 
σαχῶ ἀντιράδων τοῖς πολεμίοις. 

δ. 11. οἱ μὶν τυρῶφοι. 7υβίπυβ νἱ. 
)γ. ἴῃ δὸ ῥγθοὶϊο ἄμο ἀμοεβ Ὠοβίυτι 
οοοίάοτς 9 ἀεἰπάς ἱρίαπι Ερατηϊποη- 
ἄλπι κτγανίτοεγ νυϊηογαίαπη ἔξ τοίοττ, 

τοοῤῥωσίρω τῷ καιρῷ, Απαθαί, ἱν. 1. 
24. τ΄ ἐπὴν ἀν τῇ καιρῶ, Μαὶς ἰρίτως 
ἴῃ, οἱ απὶου! αν, 
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δαμος τρόπομόν τε ἵξατο, ἔνϑια ἐπεκράτησε, καὶ τὸς ἐν- 

ταῦϑα πεσόντας τῶν πολεμίων ὑποσπόνδες ἀπεδίδε. Ὁ 14 
δὶ ᾿Επαμινώνδας λογιζόμενος, ὅτι οἱ ᾿Αρκάδες βοηϑή- 

ΝΜ Ν ᾿ νον ῃ ᾿ ᾽ δύ Ν 
σακεν εἰς τὴν Λακεδαίμονα, ἐκείνοις μὲν οὐκ ἐξόλετο καὶ 

-»" ς »Ἥ ΄ ᾿Ψ 

αᾶσι Λακεδαιμονίοις ὁμοῦ γενομένοις μώχεοϑαι, ἄλλως 
Ν Ε] 7 »“" ΜΉΝ 7Ζ " 7 δὲ 

τε "ἃ εὐτυχηκόσι, τῶν δὲ ἀποτετυχηκότων᾽ πάλιν δὲ πο- 
᾿ Ν ε 3 Δ 7 ᾽ Ἀ ζι Ν Χ ε 7 

ρευϑεὶς ὡς ἐδύνατο τάχιςα εἰς τὴν Τέγεαν, τὸς μὲν ὁπλί- 
"2 Ν᾿ ΄ ᾽ 

τὰς ἀνέπαυσε, τὸς δὲ ἱππέας ἔπεμψεν εἰς τὴν Μαντί- 

νειαν, δεηϑεὶς αὐτῶν τοροσκαρτερήσαι, καὶ διδάσκων, ὡς 

πάντα μὲν εἰκὸς ἔξω εἶναι τὼ τῶν Μαντινέων βοσκήμαϊα, 
͵7 Ν Ν ᾽ ΄ "7 εν 7 πάντας δὲ τοὺς ἀνθρώπες, ἄλλως τε καὶ σίτε συγκομι- 

ψ'»  ᾿ ε ᾿ κ ε 4 “ ε -“ 

δὴς ὅσης. Καὶ οἱ μὲν ῳχίντο" οἱ δὲ ᾿Αϑηναῖοι ἱππέϊς, 

ὁρμηϑέντες εξ ̓ Ελευσῖνος, ἐδειπνοποιήσαντο μὲν ἐν Ἰώϑιμῷ" 
7 Δ Χ ,»-ἅ : οϑ, ͵ ᾽ 

διελθόντες δὲ κοὶ τὰς Κλεωνὰς, ἐτύγχανον τροσιόντες εἰς 

ἐσεκράτησε. 1. (δ. ἀπεκράτησει. 
Ἑξάεπι Ἐάά, ἀεϊπάε καὶ ὑποσπόνδους 
ἀπεδίδα μαθοπι. 

8. 14. τνάλιν δὲ τυορευϑές. Ουπὶ 
δυάινι ει, Μαπιϊηδηίεβ δἀνεηΐγε, 8ι.- 
χα πὶ ἰαΐατοβ, οορίᾶβ ρϑυ]α]ὰπ ἃ 
ϑρᾶγία δράμυξιοβ. σοσπᾶτα Ἰυτῆτ, οαυ]- 
Εἰθ5 τἀηταπη αἰΐᾳαοϊς πῃ σδῆτβ ταὶ! - 
ξιϊβ, αὶ ἰρηςε8 δά. πιδϊυτπαπὶ αἵαις 
ψὶρβἸ Πα τα αἰθγεηῖ ; ἰρίε ποξῖὰ οὰπὶ ἐχ- 
οτγοῖτα ρτορεγαῖ δὰ Μδῃχίπεᾶτη, ηυδ πη 
ἀείεηίοτε νασυᾶγη Ορρτγίπηεε νο]8- 
Ῥαι. [τὰ Ὀϊοάοι, χν. 84. Οοπίγὰ 
ῬΙυςατο 5 ἀς ΟἸοτῖα ΑἸ Πα πί θηῇ, Ρδρ. 
364. ἰἴτὰ ἀες Εραπιϊποπάα ἱοαυϊτζατ: 

εἰξε μὲν ὡς αὖϑις ἐπὶ λεηλασίαν καὶ 
δπω; σῆς χώρας σρεψόμενος, ἐξασατή- 
σας δὲ καὶ πῖροκ τανε κα ὅσω σὸς πολεμίως 
ἀνίξευξε νυκτὸς, Μαπιϊηεηίεβ ἴατη ἃὰ- 
ΧΙ Πα νοὶ αἱ δ Τα πλϊτοτε Γασεάφοτηο- 
ὨΪ|5, απ δηΐα ὑτθογὴ (δ ᾽το ἀἀεῆξι 
Ἐραπιϊποηάδβ, Ὦς Εραπιϊποπάδο πο- 
ξζατηα ἴῃ ϑρατγίδτῃ ἐχρεάϊτοης αε8- 
ἀδπη μαθεὶ Ῥοϊγϑθηιβ ἰϊ. 3. το. αυξ8 
ΑἸ παυὰ γερετῖαϑ. Π|6 (011, Αρε- 
Ὠϊδυτη, αἷΐ, σοπηρετῖο εχ {γα ηβία 8 
Ἐρατηϊποπάδε ςοῃῇ]ο, δπίθνειτηϊς 
ποῆεπι οὐτὰ Ἔχογοῖτα, ευτηηὰδ οχοε- 

1Ππὸ ἤγπηο δηΐτηο : οἱ δὲ τσροσπεσόντες 
ὥσϑησαν μετὰ βίας ὑπὸ τῶν Λακεδαιμιο- 

γίων" ὧς δ᾽ ἐν ἰσχυρῷ κινδύνῳ ταραχωδῶς 

ἐμπεσόνἶες, καὶ διὰ νυκτὸς φεύγειν βιασϑέν- 
σες ἀσέξαλλον τυολλοὶ τὰς ἀσπίδας εἴς. 
ΑἸϊαπάς τὲπὶ εἀπάδτη πδγγαὶ Ετοητκὶ- 
ΠΒ ἰἶἰΐ, 11. 5. Ἐραγηϊποηάδ5, ἰπαυϊξ, 
ἃρυὰ Μαπιίποᾶῦ), ὁὰ πὶ ᾿ασοεάξοτηο- 
ῃΐοβ ἴῃ Τα Πάϊυπι ΠΟΙῚ νοπὶῆξ δηϊ- 
τηδάνετιοτοϊ, γαῖα, ροῦδξ 1,δοθάθεπιο- 
πεπὶ οσσυρατί, ἢ οἷατη 11οὁ ὑτοίεξιας 
οὔξι, ποξὶς σγθῦσοβ 'βηθβ δΒοτὶ Ἰαβῖι, 
αὐ Γροοὶς τετηδποπάϊ ὁσουϊταγοὶ ῥρτο- 
ἐοξιϊοποπὶ ς [εἀ ἃ τγαηβία ρα ργοάξταβ, 
αθξουίο Ἔχογοῖτα Γιδοεάφοπηοηίογαπι, 
᾿πτίπεγα αυϊάςτη, αἰιο ϑργίασῃ ρεῖε- 
αι, ἀοῆιίῖς : ἰάδτῃ ἰάσηθη σοη Πα πὶ 
οοηνοτίῖς δά Μαηιηδθηίεβ : θαὰε ε- 
Πίστη, ᾿ἰξηϊθυ8 ἰαξεῖβ, Γιασδαφεγηοηΐοϑβ, 
αυδῇ τρδπετζεῖ, ἔγυγαϊαβ, ρεῦ φυδάτγα- 
Εἰπῖα πα} Πα ρα πη Μαδηιηδᾶπι τε- 
ψεγτγ, εατηαὰδ. δαχ το ἀεβίτυϊαπι 
οσσυρανῖξ,-Θυθπὶ Ἰοσυτη εχ ταΐϊὶ- 
ααοτατῃ πδγγαιίοπα ἱπίεγργείδ θεσί5. 

8. τῷ. Κλεωνάς. Ορρὶάἀιυ!απι ἰηΐες 
Οοππίῆυπη εἰ ΑἸροὸβ ἤίαπι, ἀς 400 
Ῥαυίδηϊΐαϑ ἰϊ. 15. Ηδης δαυίτατα Α- 
τπεηϊςηβατα Ρυρπᾶγῃ οὰπὶ ΤΠεῦθδηϊς 
Ρίηχογας ΕᾺΡΉσΑΠοΥ, δαξῖοτε Ρ]υἵατ-. 
οο ἀς ΟἸἹογῖὶα Αἰμεηϊεηποστη. Εδη- 
ἄδθτὰ ρἰξιυτατη τηεπίοτας Ραυΐαηϊας 
Ατεῖσ. 1. Ρᾶρ;. 9. ΡΙἱπὶὰ5 χαχν. {εξὶ, 
40. ἱπῖεγ ΕὨΡὨτγδαποσβ ορεγὰ εαυεῆτγε 
ΡΓΘΙΙαπὶ οοτημαθτηοτδηβ, πος ἱρίαπη 
ΕἘ2 
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τὴν Μαντίνειαν, καὶ καταςξρατοη εδευσάμενοι ἐντὸς τείχρυς 

ἐν ταῖς οἰκίαις. ἐπὲ δὲ δῆλοι ἦσαν προσελαύνοντες οἱ 

“πολέμιοι, ἐδέοντο οἱ Μαντινᾶς τῶν ᾿Αϑηνάζων ἱππέων βοη-. 

ϑῆσαι, εἴ τι δύναιντο" ἔξω γὰρ εἶναι κϑὴ τὰ βοσκήματα 

τάντω, καὶ τὸς ἐργάτας, πολχὸς δὲ καὶ σαϊδας κοὶ γὲ- 

ρακτέρους τῶν ἐλέυϑέρων" ᾿ἀκόσαντες δὲ ταῦτω οἱ ᾿Α9η- 

γαῖοι ἐκξοηϑϑσιν, ἔτι ὄντες ἀνάριξοι, καὶ αὐτοὶ κὸὴ οἱ ἵπ- 

16 70. Ἐνταῦϑα δὴ τότων αὖ τὴν ἀρετὴν τίς ὁκ ἂν ἀγω- 

ὁϑέρη; οἱ καὶ τυολὺ “λείονως ὁρῶντες Τοὺς σολεμίες, καὶ 

δυφυχήματος γεγενημένου “ἐν ἹΚορίνϑὼ τοῖς ἱπηεῦσιν, ἐδὲν 
τότε ἐπελογίσαντο, δδὲ ὅτι 

Ἰητε ρῖς, εἴ ἐρύαγω ἀτεϊβοοτα ΟἸγτηρ. 
τοφᾷ. δπιϊηυϊε Ἰοησα πίε ΟΠΊΠΘΒ 
τγαάϊε, αὐ ἱρία πῶ Ρυβηα δοοιϊάϊϊ, 
Ιοοὺ5 Ῥαυΐαηϊξε ἰϊαὰ Ὠδθεῖ : ἐν δὲ τῇ 
γραφῇ τῶν ἱππέων ἰςὶ μάχη, ἐν ἢ γνω- 
ριμώτατοι Τρύλλος σε ὁ Ἐξενοφῶντος ἐν 
σοῖς ᾿Αϑηναίοις καὶ κατὰ σὴν ἵσ'σον τὴν 
Βοιωτίαν '᾽Ἐ παμινώνδας ὁ Θηξαῖες. ἴϊε- 
γάτα 1116 ἰχ. ῥ. 7241. καὶ ᾿Αϑήνησιν ἐν 
᾿ἑασὼν μάχῃ τὸν Ἐπαμινώνδαν ὁ ἀνὴρ 
“τος γίγρασται φονεύων Τούλλος ὁ Ἐι- 
γόφωντος, ΟὟ ἀυδίτο, ἀυΐη ΨψεγθαΓα 
᾿γίγραπααι ῥίδιμς ἀπ ἀξ γίρτως ἐῇ ἴῃ- 
᾿κτεγρτοίδσ, Μίγατα ᾿φηϊτη ταὶ ἀςοὶ- 
ἀΐτ, ΡῬασίαηϊάπι ΟΥῚ ἐαοϊδηι ἴῃ Ρ]- 
ξιατα ἀρηον ες, Ἐοτίς ἰριτὰτ ποπήξη 
᾿φαῖς πάϊοτίρίατη, Οεδίογαπὶ ἐχ Ῥαὺ- 
{δηΐδε πατγαϊΐοης ἀρρᾶγεῖ, πη γε τᾶ - 
τἰοίεπι εαυϊτατη Αἰποπἰοπ πὴ σα πὶ 
Τμεδάηΐς απίς ἰρίατη. πιᾶρηιᾶτι μὰ- 
᾿ἔπαπι, (δὰ Πδης, ἀυος Ἐραυπλϊηοπάα 
σουητη πὶ, οατη ξαυ 5 Ρἰ δαῖτ 
ταϊθὲε ἃ Ἐπρητγάποτς. 

[Κλωνάς. “ῬΟΙΥΌ,. χὶΐ, Ῥ. τοϑ, υδὶ 
, Ἐραπιϊποηάδε πᾶης ἐχρέαϊσῆειη ἃ- 
Ἰυηάς πᾶτγαϊ, τασηξδι, “ΓΗ ᾶηο5, πὸ- 
ἔτ Ῥτοίςδίομ, γεν 8. τη εὐ ἀἰεῖη δάνγο- 
ἰδ ἴῃ ἀρτάση Μαπεπεδηζείη ; ααὶ 
ἕαπι ρηπιο ἀβπηῖπε δἰ δῆς δ πὰ 
τετηρίατη ΝΕρταηὶ {αριεῆι ἢὰά]}9 ἃὉ 
ἀτθς ἀἠπίτα πη, ἐσάδγη ΠγααἹ ἰετηρότε 
δ επἰεπήσπι Δ Χ Πα ἀρράγα ἴδ (δὲ. 
ὁ ἰπ πιδηῖς, τ] ἱτηγηϊ ποῦ, φιαας 
τόῤαία οἰ να πὶ ουνίατα [6 ΤῊ ς δΔ ἢ], 
κ “δδον 

ἰντὸς τήχους, κου], οπιδηάαᾶθαι 
ἐνφὸς φῶ σείχενε, Οὐτὰ ἐἀδϑει Ερα- 

κἀὶ Θηδαίοις ἅμα κρὴ Θετ- 

“αἰησηδὰθ, Τάθιτο Αἰπδαϊδῆ Πυδη α- 
Χ Πα. τα Π τα μα ὄοοο (φρατιῶφαι) ἀσοε 
Ἠερεϊοῃὸ «ἀνεαϊαπε, φαοταπη αυόίς- 
ἄδπι ἴῃ υγοϊβ ρυθἀϊο οοἸ]οσανῖξ, τα - 
Ἰίψφαοβ δὰ ρυβρπᾶπὶ ρτοάσχὶτ, Ἑααὶ- 
ἴε5 ΑΙ πίθηί88 τάτηθη ἀθίηοςρ5 σΟη}- 
πιουηογαὶ ᾿Ὀἱοάογαβ : οἱ Γι Πάϊα 114 
δανοηηΣ, αἷς, ἐπὶ ϑάτέρα τῆς Μανφι- 
γάας, ΕἸΡῸ ἃ ἀεχίτα εδαπογαϊη. 
᾿Οεφἴοτατη Πϊοδογὰ5 Υἱξιοσίαται δααὶ- 
τὰῦὶ Αιποηϊσηπυτα ἃηῖς ἰρίάπι Ρὰ- 
Βαὰτα ΠΟ Π]ατὴ σοτηπιδίποτγαξ, ῬΙαϊάγ- 
ὁδ 5 ἀυτοπι ρίαπε οὐπὶ Χέἠηορμοηΐα 
ἔδοῖε, 

ἀνάριφοι. ῬΙατατοι, ὡς ΟἹοτία Α- 
ἐδοηϊδηῦ, Ρ. 365. ἐν σούσῳ δὲ ̓Αϑηναῖοι 
καἀφίξαινον ἀπὸ τῶν ἄκρων ἀξς φὴν Μαὰν- 

φινικὴν, οὔκ ἐϊδόφες τὴν ῥοσὴν--τἀλλ᾽ ὁδῷ 
σ΄ τουρευόμενοι καϑ᾽ ἡσυχίαν" ὡς δὲ σις αὐ- 

φῶγ ἰκδορωαμὼν ἀπήγγειλε σὸν κίνδυνον, 
ὀλίγοι μὲν ὄντες ὡς τυρὸς τὸ τολῆϑος τὼν 

᾿ “χώτικ ἐξ ὁδοῦ δὶ κεκμηκότες, ὄξμε 
σῶν ἄλλων συμμάχων τυαρόντος, ὕμὼρ 

εὐθὺς ἐϊς τάξιν ἐν Τρλμβο Ἢ τυλείφοιρ" 
᾿ οἱ δ' ἱππεῖς διασκιϑασάμενοι καὶ τορὸσ- 
Ἔλννῖας ἐΝ φὰς μήνα αὐτὰς καὶ 
σὸ σέιχος ἴϑιντο καρτιρὰν ἱππομαχίαν 
κὰὶ κ ἄννην ἱκ απ) ἔχ, ἕω. 
ἀνώδα ἀφείλοντο τὴν Μὰνφίνειαν, 

. 3» τό, ἐν Κορίνϑῳ, Ἐείρὶςοὶε, Ῥύϊο, 

οὔ απὶ Γαρ α ο. ἷ, 4, ὅ, δα 8, 20. πῆς» 
τηογᾶτα τη, Οἱ ΑΙΉ ΗΘ Π 68 οχ οἈΠ16}10 
᾿Οονδτηϊόγαίη, Οηΐο, ἀεϊςξι, οὔϊίες 
ταδ γι ΠῸΓ, ν 

Θηδαΐφις----Θισσαλοῖς. πάω ἃ 
ἢὺ5 ρᾶξηα Μαπεπεηῆρ Ἰηἰεα τὴ [- 
Ἑαῶ οἷῥ, αἷτ, ἃ δααϊι δας ἴῃ οὐτηΐσ 
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ταλόϊς, τοῖς κρᾳτίςοις. ἱππεῦσιν εἶναι δοκοῦσιν, ἔμελλον 

μάχεαγαι ἀδὲ᾽ αἰογυνόμενοι, εἰ παρόντες μηδὲν ὠφελή- 
σείων τὰς συμμάχους, ὡς εἶδον τάχιφα τὸς πηρλημέους, 
συρέῤῥαξον, ἡῶτιο ἀνασώσαάλαι τὴν πατρῴαν δέζαν. 
Καὶ μαχόμενοι, «ἄτιοι μὲν ἐγένοντο σωθῆναι πάντα τὼ 17 
ἔξω τὸς Μαντινεῦσιν" αὐτῶν δι ἀπέθανον ἄνδρες ἀγα- 
ϑὰ, καὶ ἀπέκτειναν δὲ δηλονότι τοιέτους" δὲν γὰρ ὅτω 
βραχὺ ὅπλον ἑκάτεροι εἶχον, ᾧ ἐκ ἐξικνᾶντο ἀλλήλων, νὰ 

᾿ἶ ᾿ 7 Ν ψ ὐὐ νὰ Φὴ ἃ 7 ιν - τὸς μὲν Φίλες. νεκρὸς ἀνείλοντο, Ὁ ἢ πολεμίων ἥν ὃς ὑπο- 
σπόνδους ἀπέδοσαν. Ὁ δὲ αὖ ᾿Επαμινώνδας, ἐνθυμέ- τ8 

μένος, ὅτι ὀλίγων μὲν ἡμερῶν ἀνάγκη ἔσοιτο ἀπιέναι, διὰ 
τὸ ἐξήκειν τῇ φρατείῳ τὸν χρόνον" εἰ δὲ κατ ἐρή- 
ππ-.«“πττ ͵) »»"ν ΄ ὙΦ μους, οἷς ἤλθε σύμμαχος, ἐκεῖνοι ττρλιορκήσοιντο ὑπὸ 

“«Ψ 3 ξΖ δ »»} ͵7 »“»Ἥ τῶν ἀντιπάλων, αὐτὸς δὲ λελυμασμένος παντάπασι τῇ 
ἑαυτοῦ δόζη ἔσοιτο, ἡπημένος μὲν ἐν Λακεδαίμονι σὺν 

πολλῷ ὁπλιτικῷ ὑπ᾽ ὀλίγων, ἡημένος δὲ ἐν Μαντινείᾳ 
« ͵ὕ ΕἾ Ἁ ΄ ᾿- " ᾽ Ζ 

ἱππομαχία, αἴτιος δὲ γεγενημένος διὰ τὴν ἐς ἹΠελοπόν- 

νήσον ςρωτείων τοῦ συνεςάναι Λωκεδαιμονίους, καὶ ᾿Αρκά- 
ἣν Ὁ Ν Ν᾿ Ω Νι ὁ 7 “ἷ 3 

δας, καὶ ᾿Αχαιὲς, καὶ Ηλείες, καὶ ᾿Αϑηναίες" ὥςε ὡκ 

. ἐδόκει αὐτῷ δυνατὸν εἶναι ἀμωχεὶ τοαρελϑῶν, λογιζομένῳ, 

Ῥὰς υὐ ὐφας Θχογοίταβ οο]]οοδεῖβ ̓  
εαυΐϊῖο8 ΑἸ ΠΘπἰθηΐες ΤῊΘΠ 15 εὐ ΤΠο- 
δ ΠῚ ΠΟῃ ἰᾶτη νἱτγζιΐθ, δηΐπιο εἴ Ρ6- 
ττα οεὐΠΗδ φαᾶπη {ἀρογαίος. (αἸ Ηδ 
ται εἰτααΐπα τα !ἰτατα 1ον]8. ἀγπηδίαγϑα 
ἐὶ δοῖβ, πλυϊο ργαάδητίβ δὺ ποβὶθ 8 
Ἀταέϊα, χν. 85. 

8. 17. αὔτιοι--οσωθῆναι. Μιὰς αρτα 
δ ΟΔΡ. 4. δ. 19. υδὲὶ ἀοουὶ, Ἰερξεη- 
ἄστα εἢδξ σῷ σωϑῆνα;. 

8. 18. τρατείᾳ. Μογὰβ εἰπεηάδ- 
Ὀᾶὲ φρατηγίᾳ, ἱτηροιῖ (αἱ τοιηρυβ. 
Τιγλοθδιὶ δηὶπὶ Ἐραταϊποηάδ5, ης ἴζα- 
τύχα ΠῸϊΪ δοοίάοτεϊ, ααοὰ ἀπίοα, Οὐπ 
Οἶττα τεπηρὰβ Ἰερὶθυ8 ἀεβηίϊταπι ᾿πη- 
“ῬεπΌτα τοι ἔξει, δαπηαὰς ΟὟ Γεαπὰ 
ἴῃ λυἀϊοϊατη νοοδίυ5 εὔξι, δυξῖοτε 
ΡΙυΐατομο, 

καγαλάψοι. Βυάδευ5 Οοπιιηεηί. 

Οτ. "ν0 Ρᾶξ. 170. εἰ 346. επηεηάαῦδαι 
χαταλένψοι, Ἀεξιε, Πεῖπάε τῶν δηῖς 
ἀντιπάλων οπϊῆϊς Οαῆα]. 

᾿Αχαιούς, ὨϊοάοΓιι χν. 85. δοίεπ 
εἴ πυπιογα πὶ ἰοοϊογι τη, αἱ οὐπη ἴ.ἃ- 
οεαςουηοη 5 βαθαηῖ, ἰΐὰ ἐπαῖγαῖ: [ἢ 
ἀοχίτο σογὴὰ οὐπὶ 1 οεάφοτηοη 8 8- 
Ῥᾶπι Μδηχὶποπίςϑ εἰ χεϊααἱ Αγοϑάεβ: 
ΡΟΗ͂ εο58 ΕἸεὶ, Αοῇμρὶ ; ἰῃ ἥπίβιο Α- 
τπεπίθηΐεβ (01 ἥαυαπι. [πὸ δάνετγίο 
εἐχεγοῖῖα ὙΠεθδηὶ οὰπὶ Ατοδάυπὶ το- 
θοτε εἰ Τερεδεῖβ πη τα πι οογη οὉ- 
τἰηςὈαηί, ἀσχίταση Ατρὶνὶ ; τηβάϊμπ) 
Ἰοουπὰ οσουραθδηὶ [οοτὶ, Ευθοξοη- 
[ε5, ϑογοηῖ!, Μεῆξη!, Μαϊϊεπίεβ, 
Ξτϊδπεβ εἰ ΤῊ ΘΗ], Χεπορθοη ἃ- 
τὨφηϊεηΐεβ δαυϊῖεβ πῃ ἤηϊῆτο οοτηι 
ρους δῇξηιίτωσ 8. 24. 

Ρίβ 
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΄ἤἉ 5» Ν “ ΄ -“ 5» 7 ᾿ δ ἘΣ 
ὅτι, εἰ μὲν νικῴη, πάντω ταῦτω ἀνωλύσοιτο᾽ εἰ δὲ ἀπο- 

7 Χ Ν Ἂς κο δ " ΄ 
ϑάνοι, κωλὴν τήν τελευτὴν ἡγήσατο ἔσεοϑεαι, πειρωμένῳ. 
»" χ 5 Ν Ρ -“" Ν μ" 

19 τῇ πατρίδι ἀρχὴν Πελοποννήσου καταλιπεῖν. Τὸ μεν ὅν 

αὐτὸν τοιαῦτα διανοέϊαϑ᾽α! οὐ πάνυ μοι δοκεῖ ϑαυμαωςὸν. 

εἶναι" Φιλοτίμων γὰρ ἀνδρῶν τὼ τοιαῦτα διανοήματα" 
τὸ μέντοι ςράτευμα ταρεσκευωκέναι, ὡς πόνων τε μηδένω 

ἀποκάμνειν, μήτε νυκτὸς, μήτε ἡμέρας, κινδύνου τε μηδε- 
Ν » “" χὰ “ὦ Ἂν ἡ δ 7 ,} “ 

νὸς ἀφίςαοϑαι, σπάνιά τε τὰ ἐπιτήδεια ἔχοντας ὅμως 

πεϑεόθαι ἐθέλειν, ταῦτά, μοι δοκέϊ ϑαυμαξότερα εἶναι. 

20 Καὶ γὰρ ὅτε τὸ τελευταῖον παρήγγειλεν αὐτόὶς παρα- 
͵7 « ͵ὕ ᾽ ΄ " Υ̓ 2 

σκευώξεογαι, ὡς μώχης ἐσομένης, προϑύμως μὲν ἐλευ- 

κῷντο οἱ ἱππέίς τὼ κράνη, κελεύονος ἐκείνε" ἐπεγράφοντο 
᾿ Ν ᾽ν ε -“" « « 

δὲ καὶ τῶν ᾿Αρκάδων ὁπλῖται, ῥόπαλα ἔχοντες, ὡς Θη- 

δαῖοι ὄντες" πάντες δὲ ἠκονῶντο καὶ λόγχως κοὴ μαχί- 
Ἂν Ὁ ͵7 Ν 3 ͵ 5 Ν ΄ “ 

21 ρῶς, καὶ ἐλωμπρύνοντο τὰς ἀσπίδας. ᾿Ἐπεὶ μέντοι ὅτω 

τυαρεσκευασμένους ἀπήγαγεν, ἄξιον αὖ κατανοῆσαι, ἃ 

ἀναλύσοισο. Μοτὰβ διίυϊς ὄχεῖη- 
Ῥίατα υἱὰ5 Πυ}ὺ5 νετοὶ ἐχ Πεπιοῖδε- 
ὩΦ τοερὶ συμμόρ. Ὁ. 187. εα, Ἐεΐίκε: 
τὰς προτέρας ἀναλύεσθαι ἁμαρτίας. 

8. 10. οὐ πάνυ. Νεοραιίοπεπὶ οτηϊ- 
ἢι Οαῆ. Μαὶῖε! 

ἀποκάμνειν, Μαὶε Οαῇ. ἀσοκάμινει. 
1 Μειαουδθὶὶ, ἰϊ, 6. 35. εἴ ἀσοχάμενοις 
μηχανώμενος. 

ξ. γχ0. ἐσεγράφοντο--ἰ Αρκάδων. Ατ- 
οδάππι ρᾶγβ οἵ αυἱάεπι το ῸΓ ἴδ οὐ πὶ 
Ἐραπιϊποηάδ ἰυπχεγαῖ, τοῖο οοάοπὶ 
Τιοάοτο χν. 84, 85. Ψεγθαση ἱσι- 
γράφισϑα, Μοτυβ ἱπιογργείδτον : ἰη- 
Το θοθαηις Οἴγροοβ [αο5 ἰτα, αἱ ἢ ΤΏς- 
Ὁδηΐ εἰεης ; πος εἴ, ἰπίου θοθδης ἰἰ8 
Ἰτεταπη Θ, αὐ (αρτὰ ἵν, 4. 10. δίογο- 
που ᾿ἰτεγᾶπι Σ οἰ γρεῖβ Γαἷ5 ἐπ ον ρα 
Ἰεκίπιυβ, 8. Γποεάδοπηοη!! Πἰτεγατη 
Α οἰγρεία ἱη(οτί ρία πη κογεδαης, γΊάς 
Μευτῆϊ ΜΊεΙΙ, Τα σοηὶσα ἱ, 18, Ῥτϑ- 
ἰοτεὰ ἐσιγράφισϑα, ἀϊοίτυγ, εἰ πὶ ἀς 
γτθο]ο αἰΐᾳυο, οἱγρεῖβ ἰηίοιὶρίο, 
αὐαὶς κ Πα σοηῆηι Βδορίοιν ἀθδεβ 
Ἀάνετίυν ὙΠεθαΒ ρυκηδηίοβ, ἀρυὰ 
“που γίυα, Δηδοόορηδη, Αομάτγη, 

γράφου σὴν Τοργόνα. Ἐφρατηϊποηάξ 
οἶγρεο ἰηίοτιριβ ογαὰΐ ἄτγδοο, τεῆς 
Ῥαυίαπὶα υἱϊϊ. 11. υδίτας ἰαπηδη 
Μοτὰβ, ἤὰπῃ ἱῆὰα ποῖῖο Παῖς ἰοσο 86- 
οοτητηοάατὶ μοι : εἰ ἀυθιιαιοη 5 
οδυΐατη π᾿ πὶ ἱπάϊσας. Ῥτπγὰ πὴ ἰξὶ- 
τὰγ, ᾳαοά Ατρὶνὶ ἴῃ Ἰἰοοο δηΐεᾷ ἰδὺ- 
ἀαῖο ἵν. 4. το. ϑονγουϊογαση Σ οἷγ- 
Ῥεῖβ ἰυΓοτ ρίογαης (8, [6 ηαἀΐ σα ἃ 
Βοὶϑ ἔδοογαηῖ, αυοά νετὸ Ἰοοὰ τη ΠΟῚ 
δΒαδες πη Ατοδαϊδυβ, φαοτα πὶ αἰδοτῖ- 
ταίοτα ἢρηϊβοαῦτο νοὶ αἷς Χεηορθοη. 
νιάεηΐαγ ἰρίταγ ὅς ᾿ἰϊτοταπὶ Θ᾽ ἃὺϊ 
{γυθοϊα ΤῊ αποταπὶ [αἷ8. οἰγρεὶς 
ἰπίοτ ρπης Ατοδάθβ, ααϊδὰβ ἐο πηδηὶ- 
τοβίαβ. τοπαῖαπὶ ἰασογοηῖ ἃ] λοτταϊο πὶ 
δηϊπιὶ, ἰῃ ΤΠ θδΠο5 εἰ ἀσοεπὶ δου τὰ 
Ἐρδηγποηάδπῃ ρτορεηῇ, Ἐςέξὶς ἀφηϊ- 
ᾳὺς Μογὺὰβ νυϊκάτοπι ἱπιογργοίδτιο- 
ΘΓ ἰᾶχαϊ, αὐδὸ πα θεῖ : πογηΐηὰ ἀδ- 
θαης, υἐ ΤΒοθδηΐ : νοϊεῦδηι ἀϊοὶ Ὠᾶ- 
θετίαᾳας ὙΠερδπὶ : Ησοο οεπίπιὶ ἢ ἤρηὶ- 
ἤοατς νο]υἱ πὶ αιιδϊον, ἀπεγράφοντο 
[ογρηει, 

Θηξαῖοι ὄντες, Ῥοπτηοπιαγη νευθαγα 
ἐχοίάϊε μι ἵμφοπο], ἐρίταγ οὐχὶ οἴἴα τὰ 

γεγ 1ο94, καὶ γὰρ σὺ μιγόώλην ἱπι- Ἀεὶ». 
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ἐποίησε. τὐρῶτον μὲν γὰρ, ὥσπερ εἰκὸς, συνετάδετο. τξ- 

τὸ δὲ “πρώτων, σαφηνίζειν ἐδόκει, ὡς εἰς μάχην ταρε- 

σκευάζετο" ἐπεὶ γεμὴν ἐτέτακτο αὑτῷ τὸ φράτευμω,, ὡς 
2 ΄ " Ἁ 7 Ν ΠΝ ΄ 3 

ἐξέλετο, τὴν μὲν συντομωτάτην πρὸς τοὺς πολεμίους οὐκ 
ε Ἶ ε Ῥ- " ΄ ᾽ 

ἥγε, πρὸς δὲ τὰ πρὸς ἑσπέραν ὄρη τῆς Τεγέας καὶ ἀντι- 
ε "» Ξ Φ -“» »"ΌὉ ὲ Ἀ 

πέραν ἡγεᾶτο' ὥςε δόξαν παρεῖχε τοὶς πολεμίοις, μὴ 
ποιήσεογαι μάχην ἐν ἐκείνη τῇ ἡμέρα. κρὸὴ γὰρ δὴ, ὡς 22 

Ν »νἫἊ», ΓΗ". ᾽ 3 7 ᾽ » ε ͵ “- ἐν 

πρὸς τῷ ὄρει ἐγένετο, ἐπεὶ ἐξετάθη αὐτῷ ἡ φάλαγξ, ὑπὸ 
τὸς ὑψηλοῖς ἔϑετο τὰ ὅπλα' ὥςε εἰκάοϑη φρατοπεδὲευο- 

μένῳ. Τᾶτο δὲ ποιήσας, ἔλυσε μὲν τῶν συὐλείςων πολε- 
7 ΤΕΣ ᾿» Ὁ Ν ͵ ἈΠ Ὑ ά 

μίων τὴν ἐν τοῦς ψυχρῶς πρὸς μάχην παρασκευὴν, ἔλυσε 
δὲ τὴν ἐν ταῖς συντάξεσιν. ἐπεὶ γεμὴν, τταραγαγὼν τοὺς 

ἐπὶ κέρως τσορευομένους λόχους εἰς μέτωπον, ἰογυρὸν ἐποι- 
ω Ν ν ς« Α, » ͵ 5 “ 

ἥσωτο τὸ τέερι ἑαυτὸν ἔμξολον, τότε δὴ ἀνωλαΐξέιν παραγ- 

γέλας τὼ ὅπλα, ἡγέϊντο᾽ οἱ δ΄ ἠκολέϑεν. οἱ δὲ πολέ- 

μιοι ὡς εἶδον σαρὰ δόξαν ἐπιόντας, ἐδὲὶς αὐτῶν ἡσυχίαν 
ἔχειν ἠδύνατο ἀλὰ᾽ οἱ μὲν ἔϑεον εἰς τὰς τάξεις, οἱ δὲ 

͵ « λῷῳ 5 7 ε Ν ͵ ᾽ 

παρετάξιοντο, οἱ δὲ ἵππὲς ἐχαλίνεν, οἱ δὲ ϑώρακας ἐνε- 

ἀοξδῖο ἰῃ πγεηΐθτη νεηετὶζ, οσυτὰ ποῦ 8. 21. καὶ ἀντιπέραν. ΜοΙὰβ ε- 
ζατὶ5 ἐχρ ἰοατὶς, αυϊά ἱρῆ ἴῃ νυϊραῖο τηθπάδι κατ᾽ ἀντιπέραν. ϑαϊίετι εβεὶ 

κατὰ σὸ ἀντιπέραν, αἱ Ψεηδῖ. ἰχ. 3. 
ἐἰς τὸ ἀντιπέρας. ϑεηΐαβ ἴάτηθη πες 
τὰ τηυτάτατ. 

8. 22. ἰσὶ κέρως. ἴτὰ τεξὶα ἐπηεη- 
ἀανῖς Τβοποὶ, εε Ῥαϊ πιο Εχοτσοῖζ, 
Ρ- 77. νυϊφαΐατη ἐπικαίρως. Τάετῃ νἱ- 
τίατα Οἰΐτὰ πη θοΐεγας ἴοσο ἤιη}}} ἀδ 
Ἰδοεάφτηοη. Ἐσεραθ]. ο. χὶ. το. ἴῃ 
Τφαυφητίθυβ ΡΓῸ τσερὶ ἑαυτὸν Ἑάϊτο 
ΑΙά. αὐφοῦ, 3. Βτ. Οκῇ. αὐτῷ Βαῦθεηι, 
Οξείοσασι Υ, Ὁ. ἴἰπ Βιδ]οιῃ. Οηι. 
ἈΑπιβεὶ, Ρ. τοῦ. υἱτίατη πὶ νυ ϊκατὶ 16- 
διίοης εὔΐδ ραῖαῖ, Ῥηπιὰπ επΐπη αἷς 
δοίοτη ρῥΠδΙδηρβ πῃ πιοάαπη οχιθηάϊ, 
ἴυπὴ δατὰ ἴῃ οὐπεὶ ἔογγηδπὶ τοϊρὶ : 
δᾶηο ἰοοὶ (επιοπείατη, 400 τΐπ8 ἃΡ- 
Ρᾶτγοδῖ, ἱτηρεάϊγε νοτῦα, αε8 εαπὶ ΟὉ 
τετὰ ἰτὰᾷ Ὗ. Ὁ. οτάϊπαϊ : τυαραγαγὼν 
ἰσὶ κέρως ποὺς εἰς μίσωπον «πορενομένους 
λόχους, Ἑαᾳυϊάοτα ποίοϊο ᾳυϊά γῇτο 

νεγθογὰπιὶ οτάϊης αἰ Γρ] ! σαετῖε, Ἐρα- 
τηϊποπἀὰ8 ΡῃΠαἰαηροτη σοπιγαῃϊξ εη- 
ἢπι εἰ οοἸ ρῖς ἴῃ ἐγοπέεσα, αἴ σαπεὶ 
{εὰ τοῆτί πᾶνδ}}5 ἔογγηάτη οἥῆοσετγεί. 
Οορῖς ἰβίταγ εχ αἴτοαὰς ᾿ἰδίθγα ἐχρὶῖ- 
οβῖδο ἰταηΐευπε ἱπ ἐγοηΐεγα ; μος εἶ 
τυαράγειν ἐς μέτωπον. Θυοά δυῖεπι 
ἄσπὶ αοίυπε, ἤπρα} ἸοσὨΐ ἱποεάσπξε 
ἐσὶ κέρως, οο εἰ, αὐ Ἰοηρο ἀρταΐης 
ὈΙηΐ, τῖπὶ δαὶ αααίεγηϊ {ὰ ἐχοὶρογεπί 
τα τε5. Ηοο δα εηἰπὶ ἐπὶ κέρως τοό- 
φεύεσθαι, ηαὰ Ἰοουτίοπο (δ ρ᾽ ΠΊ της αἴα5 
εἶ Χεπορῆοπ, υἱὲ ἀρρᾶγες ἱπρτί πηῖβ 
εχ ἴοσο Ουτορ. ἰϊ. 3. 21. β'προ] εἰ- 
ἰᾶπὶ ἰποθάθητεβ ἐπὶ κέρως τυορεύεσϑαι 
ἀϊσυπίυγ. 8516 εἰ ἀρυὰ ὙΠυογάϊάεπι 
Π. κατὰ μίαν ἐπὶ κέρως τυαραπλέον. 
τας. 

ἠδύνατο. 1ὰπί. (δῆ. ἠδύναντο, 

-γνίά ᾿ 



23 σὰν. 
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δύοντο᾽ πάντες δὲ πεισομένοις μᾶλλον, ἢ ποιήσασιν ἐῴκε- 
Ὃ δὲ τὸ φσράτευμα ἀντίπρωρον [ὥσπερ τριήρη] 

τὐροσῆγε, νομίζων, ὅπη ἐμξαλὼν διωκόψειε, διαφ)9 ερέϊν 
ὅλον τὸ τῶν ἐναντίων ςράτευμα" καὶ Ὑὰρ δὴ τῷ μὲν ἰογυ- 
ῥοτάτῳ «σαρεσικευάζετο ἀγωνίζεσθαι, τὸ δὲ ἀοϑενέςατον 
πόῤῥω ἀπέςησεν, εἰδὼς, ὅτι ἡηϑὲν ἀθυμίαν ἂν παράσχοι 

τὸς μεϑ'᾽ αὑτξ, ῥώμην δὲ τὸς πολεμίοις. Καὶ μὴν τοὺς 
ἱππέας οἱ μὲν τολέμεϊοι αὐτοὶ παρετάξαντο, ὥσπερ ὁπλι: 

τῶν φάλαγγος βάϑος ἑξῆς, καὶ ἔρημον πεζῶν ἁμίππων". 

τοεισόμένοις μᾶλλον. Ἰὴ [1,. 81, εἰ 
ὙΥεῖΓ. δά άϊτυτ μᾶλλόν σι. 

8. 23. στὸ φράτευμα. ἴῃ ἘΔ, Α.1. 
Βτ. (δῆ, ε τῷ φρατεύματι. 

ὥσαερ σριήρη, Ἰποϊαῦε θῶ νέτθα 
Μόογυβ8, φυοηΐᾶπη Ρυϊαθαῖ, νεγθΟΓ 
δηϊεσεάεπιϊα πὴ ἐχρ]!}οδηάογατ σδυΐα 
ααἀάϊτα ἔα Ἑ ἃ Ὁ δἰΐεπα πη : εξ 6- 
ὨἶπῚ τυροσάγειν ἀντίσρωρον τεξϊα νεται 5 
ΔἸ πὶ ἀυςσεγο, γ᾽ Ἔγὰπὶ νἱγ ἀοξὶυ5 Ρἷά- 
ἢδ ἴτᾶ ἃ Τξη ἃ ἀρετγανῖς. Νόοη ΤΟ] ΠΊ 
Θηἰπὶ γοέϊ νἱὰ ἤρηὶ ποδίυγ νογθο ἀν- 
τίπρωρον εἴ αὐάϊία σοπίραγατίοπε {τὶ- 
τΘῃ118, ἐεὰ Ροίΐ8 ἤρατα δοὶοὶ, αυδπὶ 
ἰτὰ ἄτυχεγαῖ Ἐραυγϊηοπάα5, υἵ ῬΓΟΙΘΟ 
{γα} }5 τη} 115 οὔἴδς, 1άθο εἰἰᾶπι ρῥτὶ- 
τοῦτ οἷα 8. ραγί6π), ΔῸ ἱρίο Ἐρδιηὶ- 
ποπάᾳ ἀπέξϊατι, ἔμβολον, ἀυδὶα ἰοτη 
ἃ τῆγοσης σοτηρατγαιίοης, ἀρρε! αν, 
Ῥὶοάοτ, χν. 86, υδὶ ρεάϊταπι ρυρηδπι 
μᾶπο ἀείοτ δῖε, Εραπιϊποηάδτη αἷΐ δὲ 
τοῦ κρῖναι σὸν κίνδυνον, εὐθὺς ὧν ἀνα- 

λαξὼν τὰς ἀρίφου; καὶ μετὰ σύτων συμ- 
φράξας ἐϊσίξαλεν ἐς. μέσους τοὺς τσολι- 
μίους' καϑηγάμενος δὶ τοῦ συντάγματος 
καὶ τυρῶσος ἀκοντίσας ἴξαλε τὸν ἡγύμι- 
νὸν τῶν Λακιδαιμονίων----δίίκοψε τὴν φά- 
λαγ[ε τῶν τοολιμίων, ϑΌΡΓΑ ἵν. 3. 12. 
λὐξυΐ! τριήρης ἱμδολὰς ἔχουσα" ἡὐοτα 
Ἰοουπὶ ροηήπιο νυκοὸ ἀς τοῆτγο πανὶ- 
υπὶ ἱπιεγρτγείαιί ἔὰης, ᾿Εμφάλλων αἷ- 
οἰτανν αυδηάο τοῦτο 0 πᾶνΐ5 ὈΕ]Π ἶσα 
ἀἰϊηρίίαν εἰ ἱτπηρο! τον ἰπ ΠΟΙ] πα ς 
τὰ εἰξ ν, 1, 13, οἱ 24, Οὐπίτα νοῖὸ 
πᾶνΐδ, αὐδὸ ἰδὶυβ ἃ τοῦτο ἱπηρο]ο 80- 
οερὶς εἰ ἐχιγυάϊευν οχ δοὶς ἰμ τοτγβ, 
ἀϊοίίυτ σριήρης ἱμδολὰς ἔχουσα τορὸς 
τὸν γῆν ἱξωσθῆνα,, “ἘΓΟΏγ]υ.. Ρετί, 
νεγίω 413, ἐμβολαῖς χαλκοφόμοις ἀἰχὶϊ, 
δὲ ταπηοη ΔὈτοσΠΐ 5 χρα]οδαι ἐμό- 

βοῶ ἀπολο ς ἐστιοδν 

λδις. ϑεᾶ νυ]ραίαπι Ἰεδιοπεπι τεξδὶς 
ἀοίεπάϊς πυρεγα5 Ἑάϊτοτ, 8||1δῖὸ ΤὭς- 
ογαϊάϊβ Ἔχ προ ἰἱ. 76. υὐἱ τηδο  Ὡδ6 
ὈΕΙΠοϑῈ τοῆγαπὶ ἀϊοϊτογ Παθεῖες σὸ 
τοροῖχον τῆς ἐμξολῆς. Αβεῖξ ἐξίατη 1ὸ- 
οὐτὰ ὁχ Χοπορδθοηῖς ἱν. 3. 12. υἵ ἀο- 
οεἴοι, ἐμξολὴν εἴἴξ τοταπι πανὶ ; 4 
δὰπῃ (δ! Πὰς {γϑὶ δἴῖατῃ ἃ Μοτο εἰ 
Ζευπῖο, ἀοουϊ. Ὠεηΐᾳας Χοπορθοα 
ταδῖα Ροτδ τι σοητ παδνὶϊ οἰἰ8 1, Οὐ ΠῚ 
αἷΐ ὅση ἐμξαλὼν διακόψεις. βσἰταγ ἀπ 
εἴ ἰπίορτα οπχηΐδ ργϑοῖῖαγα δ ἤπη. [ἢ 
ΤΠ ΐο ἀδ ᾿αοεάξδπιοι. ΓΕΡῸ], οἂρ. ἢ1. 
8. το. οἷ Ππλ τοῦ: σὸν λόχον ἕκαφον 
ὥσπερ τριήρη ἀνείπρωρον φοῖς ἐναντίοις 
φρίφουσι. Ἐχ ἴοοο Ὦοο, Τφοπιρᾶγαϊδ 
νογῆοπε μοὶ ἐπιθγργειὶβ πα αίδοβ, 
Ἑφυϊεῖβ ἐε ἰα 1πενηε, αἰϊα πὶ ἀδτη πὶ 
Τεοΐαπῦ 8 ἰοοὶ οὔδξ ἰηιο!]οχὶ, 
υᾶτη Ὁ ἱπίτῖο Ῥαϊατατη. ἴς νϑτο 1ὸ- 
οὐαὶ ἰτὰ νογιϊς : οα αὶ! ξαὶνε ἃ ολασμε "ἡ 
εοολονὶε μη γιϑθεηεμ ξεγαὶ ὧδ αἰφρ 
ΘΟ Ὁ ΕΥ̓ ον! σούς ἃ μπὲ φαίεγε ἀοηΐ ὁἩ 
τέμ ῥγέφεηϊεν ἰα ῥγομε ἃ δ εηπεηὶ, Ἐς- 
ἃπαδηὶ [οἰ σοὶ ἀρτηΐ 8. ΘΟ γε ΠΟ ὁ πὰ 
πὰπο ἔδοὶς Εραπηποηἀαβ, ἀξ οἰ πὶ 
ΟΧ νδιθὶβ ῥγεοσσαθητθα8. ἰπις}]} "ρ τ 
τυαραγαγὼν σὸς οἱ τοϊαὰὰ, 

φώλαγγος βάϑος ἵξῆς. Μοτὰβ 6. 
πιοηάδαῦαῖ; φάλαγγα ἐς βάϑοος, ἀδ- 
Ἰεῖο, νο!ατὶ Γὰρεγῆμο, ἑξῆς. Ῥηοτγοπι 
Βυ)}5 ἐπηοπἀαιϊοη β ρατίεπι φαυϊάδηι 
ἄρρτοῦο, αἰζογασι ποὴ ἃαῆπι, Οοη:- 
τἰθυυτη ογάϊπειι. τα ἄτα. ἰαχία ἴὰ 
παπείυτα ἢρηϊῆοῦς ἑξῆς, ποη ἱπ δες 
ταρίαπι ἱπιπιῖο ἁμίσσων ΠῸΠΊΕΙΟ, 
Τπ πιᾶγρίης Τδοηοἱ, γερδυϊο δια πὶ φά- 
λαγίὰ (οτἱριι τ, 

σγων, ὖχ αγροοτγαιίοης, ααὶ 
Ἰοσυπι Χοπορποητς ἴῃ ΗΟ εηἰοἷβ 



ὁ δὲ Ἐπαμινώνδας αὖ καὶ τοῦ ἱππικοῦ μὰ, ἰπυρῦν!ς 

ἐποιήσατο, καὶ ἁμίππους τσεζοὺς συνέταξεν αὐτοῖς, νομί-- 

ζῶν, τὸ ἱπσικὸν ἐπεὶ διακόψγειεν, ὅλον τὸ ἀντίπαλον νε- 
νικηκὼς ἐσεάδαν, (μάλω γὰρ χαλεπὸν, εὑρεῖν τοὺς ἐθε- 
λήσοντως “μένειν, ιἐπείδάν τινὰς φεύγοντας. τῶν ἑαυτοῦ ̓  

ὁρῶσι) καὶ ὅπως μὴ ἐπιξοηθῶσιν οἱ ᾿Αϑηναῖοι ἀπὸ τοὶ 

εὐωνύμου κέρατος ἐπὶ τὸ ἐχόμενον, κατέφησεν ἐπὶ γηλό- 

ῷων τινῶν ἐνώντίους αὐτοῖς ᾿ ἱππέας ὃ ὁπλίτως, Φόδον 

βελόμενος καὶ τούτοις παρέχειν, ὡς, εἰ βιηϑήσαμεν, ὅν ὅπι-- 

δϑὲν οὗτοι ἐπικέσοιντο αὑτῶς. Τὴν μὲν δὴ συμζξολὴν ἡ 

ϑτως ἐποιήσατο, καὶ οὐκ ἐψ εὐοϑη τῆς ἐλπίδος" 'κρατή- 

σὰς γὰρ, ἦ τροσέδαλεν, ὅλον ἐποίησε ᾧεύγειν τὸ τῶν 
ἐναντίων. Ἐπὲ γεμὴν ἐκεῖνος ἔπεσεν, οἱ λοιποὶ δὲ τῇ 25 

γίκη ὀρθῶς ἔτι ἐδυνάσγησαν χρήσασγαι, ἀλλὼ, ᾧυγέ- 

σὴς’ μὲν αὑτοῖς τῆς ἐναντίως φάλαγγος, ὀδένα ἀπέκτοι- 

νὰν οἱ ὁπλῖται, ὁδὲ τοροῆλϑον ἐκ τοῦ χωρία, ἔνϑω ἡ συμ- 

δολὴ ἐγένετο" φυγόντων δὲ αὐτοῖς καὶ τῶν ἱππέων, ἀπέ- 

Ἰαυάαϊ, αἱ ἅμισ'σοι ποτηϊποπίυγ, Κα- 
ἢετ, δὰ ϑυϊάδπι ἰπ ἢ, ν. εἰ Κπη δὰ 
Ῥοϊασεπι ἱ. 131, νυϊραῖαπὶ ἀνίππων 
σοιτεχοσαηῖ. ΕὨΪΠ ρεαϊτεβ, δαυϊεὶ- 
Ὀὰπ5 ἰαγτηϊῆοβ, εχ Ὑπυογάϊάς ν. 57. 
οἱ Ηαγροοτγαϊίοπε, σοπηραγαῖο Ν᾿ αἰτία 
Μαχίπιο ἰϊ. 3, Οεδίατε ἀς Β. ΘἈ]}. ἱ. 
48. Ουὐπίο νἱῖ. γ. ἀοσαῖϊε Μοζὰϑ, φαΐ 
ἢπιὰϊ ἀμφίόνπους, ἀεία!τογαβ, εἴ διμα- 
χὰς, δψυἶτεβ. ρεάϊτείηα ἤπιι!, τοδὲα 
αἀἰδίηχιι. Οειεγὰπι ΠῸ8 ἀμνρν νὶ- 
ἀξιὰγ ἱπιε! ρογε Ὠοάοτγαβ χν. 8.5. υδὶ 
ἐααϊτο8 ΑἸ πίθηΐδ8 Τὰ ρεγαῖοβ ἕξ 
αἷς ἵπ ρα τῖθ ἃ τυ ἀἰπα δὲ ογάϊ- 
πϑίϊοης τῶν ψιλῶν. [τ δηἰτὰ τοξξε 
εἰηεπάαν!ε ΥΥ̓ εἴ ! πς νυ]ραιάτη φίς 
λῶν, Ἀάάϊε (δ ράᾶιιοοβ Ἰασ]δἰΌΓε8. 
-: Αἰπεηϊθαΐδε, σὰ πὶ τρ]ο Ρ]Όγο5 

Ὀδπὶβ εθξεης εἰ Ἰαουϊατοτοβ εἰ ἔα π- 
ἀἰτοτξβ, Ἰηΐγὰ ὃ. ζ 4. σαυτῇ μετα 5 
Χεποόρδοη τὸς ἁμίπσες ποτηΐπας, θοῖ- 
ας οὐπὶ δ αἰ 15 νἹ]ο δ αἷς. 

8. 24. ἐϑελήσοντας. 3. Α. Ο. ἐθϑελής 
σάντας. 

γηλόφων. Ῥϊοάογυβ -ΘΦασϊτο5 Αἰπο- 
πἰθηΐεβ. ἴῃ ἤηϊῆῖτο σογπὰ ΘΟ] οσδῖοβ 

ταπᾶάσθπι ἔαρ δ, αἷς, νἱδῖος, {εὰ εχίσα 
οοτγηὰᾶ τορος δίαμς ἰδὲ ἱποιἀ ἐξ 'π 
Ευθοξοηῖεβ εἰ τηεγσθηδγ!ο8 αυοίάδτῃ, 
4υΐ τ ΠΠΔ ογαηῖ δὰ νἱοὶποβ οΟΪε5 οο- 
συρᾶπάοβ, εοίψας Οπιῆθ9 ΟΟΟἰΑΙΗ͂ς, 
1τὰ ἱπιο! ρίταγ, ααουηοᾶο Χεπορἤῆοη 
ἀεϊπάς δ. 25. ἀϊχετῖς, ἀρεέασους εἰ Ρεὶ- 
ταα8, αὶ οὰπὶ ἐαἀυ θ8 νἱοοτδηῖ, 
Ροβαυᾶπι δὰ οογηὰ Πηϊβγαπι (εχοτ- 
οἰταβ (ὉΠ οι δάνεγῇ) ρεγνεπεγδηΐ, ΔὉ 
Αἰπεηιοπῆθυϑ φαυϊεϊ θα ογηης5 ἔα δ 
ΟσΟσο5. 

8, 25. ἐκεῖνος ἔπεσεν. Μαηὰ ΟτΥ]}}, 
8111 Χεπορμοηεῖβ, ἱπιογέοξεα πὶ παᾶττᾶϊ 
Ῥαυΐαπίδβ νἰϊϊ. 11. 40] 8]ῖο ἰἴοοὸὺ ἰχ. 
13» 14,16. Γ658 ΔῸ Εραπηϊηοπάδ βεβα5 
πᾶτγανῖ. δ πηλσηϊεαΐπο 6)5 δηϊ- 
ταὶ ἴῃ τηογίθ ἱρία νἱἀθ ργϑίθγ Νερο- 
ἴετι Οἴδες. ΕρΙβ. δὰ Ὀἰνετί, ν. 1.2. εἰ 
ϊοάοταπι ἀν. 87. Ηοποζετῃ οδοάϊϑ 
Ῥῃοοεηῖεβ. νἱπάϊσαταης ΑἸ ρὨ δες 
Εαοηγτηο, ἀξ 40 Ἰοου5 εξ ΡΙαἴλτοδὶ 
Απγδίοτ, Ρ. 51. εὐ. Βδηκε, υδἱ Ἰερθη- 
ἄσπι ο : τὸν δ᾽ ̓Επαμεινώνδαν φοξερώφα- 
σὸν εἴο, 

μὲν αὐτοῖς. 1. Δ. ΟΔῇ. ἑαντοῖς.. 
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κτεινᾶν μὲν ἐδὲ οἱ ἱππεῖς διώκον)ες ἔτε ἱππέας ὅϑ᾽ ὁπλί- 
τας, ὥσπερ δὲ ἡπώμενοι τσεφοξημένως διὰ τῶν Φευγόν-. 

τῶν τπολεμίων διέπεσον. κρὴ μὴν οἱ ἅμιπποι κοὴ οἱ τελ- 

ταςαὶ, συννενικηκότες τὸς ἱππεῦσιν, ἀφίκοντο μὲν ἐπὶ τῷ 

εὐωνύμου, ὡς κρατοῦντες" ἐκεῖ δὲ ὑπὸ τῶν ᾿Αϑηναίων οἱ 
“δυλέςοι αὑτῶν ἀπέϑανον. Ὑδότων δὲ πρωχϑέντων, τὠ- 

ναντίον ἐγεγένητο, οὗ ἐνόμισαν τοάντες ἄνϑρωποι ἔσεαϑαι. 
Συνεληλυϑυίας δὲ ογεδὲν ἁπάσης τῆς Ἑλλάδος, κρὶ ἀντι- 

τετωγμένων, ὀδεὶς ἥν, ὅςξις οὐκ ᾧετο, εἰ μώχη ἔσοιτο, τὸς 

μὲν κρατήσαντας ἄρξειν, τοὺς δὲ κρατηϑέντας ὑπηκόες 
ἔσεσθαι" ὁ δὲ ϑεὸς ἕτως ἐποίησεν, ὥςε ὠμφότεροι μὲν ὡς 

νενικηκότες τρόπαιον ἐξήσαντο, τοὺς δὲ ἱςωμένες ἀδέτεροι 

ἐκώλυον' νεκρὸς δὲ ἀμφότεροι μὲν ὡς νενικηκότες ὑπο- 

σπόνδους ἀπέδοσαν, ἀμφότεροι δὲ ὡς ἡ ημένοι ὑποσπόν- 

27 δὸς ἀπελώμξανον. Νενικηκέναι δὲ φάσκοντες ἑκάτεροι, 
ὅτε χώρα, ὅτε τυόλει, ὅτ᾽ ἀρχῇ ἀδέτεροι ἐδὲν ταλέον ἔχον- 

τες ἐφάνησαν, ἢ τορὶν τὴν μάχην γενξαϑαι' ἀκρισία ἢ) καὶ 

ταραχὴ ἔτι πυλέων μετὼ τὴν μάχην ἐγένετο, ἢ σρόαϑεν, ἐν 

τῇ Ἑλλάδι. 

ὥσσιρ δί, Ἰιὰ τοδϊς ϑίερμδη, ὑγὸ 
νυΐϊκαῖο δὲ (οτίρῆε, 

συννινικηκότες, Ἰιὰ τοῦϊε Ἰμξοποῖαν. 
ΡΙῸ νυ] ρβαῖο συννενοηκόσες. 

8, χό. τώτων δί, Ἰὼ Ιοηοίαν, δὲ 
οταϊ τ περί εχὶς οείαπι ὟΝ εἰβ. 

νεκρὺς δὶ ἀμφόσιροι, Ῥτπι! 1,Δοοάδ- 
τ ΟἹἶἷ! τηοτίυοβ δά {δρυϊαταπι Ρὸ- 
Ροίσεγαπι, γα Ὁ ςαἀιασεδίοτο, δυξὶο- 
τὸ Ὁϊοάοτο χν. 87. 

ἁπάσης τῆς Ἑλλάδος. ΜοτῸβ ΡΓῸ 
δὲ Ἰεζοτα πιαῖεδαι γάρ. [Ιἀεπὶ τεροτο 
ἴπ τηδηρίης ἱκοηοῖαν, (οτὶρία πη, Τ)6- 
ἰηάς ἰπ οἴτοηυς δχογοίτα (αἰ ϊὲ τα }}- 
(πὴ 31, ΤῊ}, εχ Ὠίοάοτο χν. 84. 
ἐτπάϊε Μοτὺ ̓  {εὰ Τιοάοτγυβ ἰπ Ἔχετῦ- 
εἴτα 1ποεάἀπενηοηίογογη πυπιοτας ρεαϊ. 
τες 20, οοο, δαυΐτοα χοοὺ ᾧ σοπίγα ἰῃ 
Τρεθαηο 10,000. ροάϊις8, γοοο, δαυΐ- 
ες, εχ ηυΐίδυν Τα πηπιᾶ οἤήϊοίταγ πλ}}}- 
τὰτὰ 4 54)0Οο, Ομζογωπι ἀςοί πιο εἴ [6- 

ουπάο ἀϊε πιεηῆβ ϑοϊτγορμοτιιοηὶς 
Ῥυρηᾶπι αῆς ἔδδιαπιὶ εὔδ, ἱπ αυᾶ 
[οἹἱ Αἰδεηϊοηΐος νἱοἰξ Πὶ νὶ ἢ ἕμηι, 
τεδαταγ ΡΙυϊΆτο 5. ἂς ΟἸοτία Αἰδς- 
ηἰςηΐ, Ρ. 370. Τταάΐς ἰάοτη Ρ] αἴατ- 
οὔυ5, Εραπιϊποηάδᾶπι, σὰπὶ δυάϊνὶ [- 
{ετ, Ἰο!] Πα πὶ εἰ αὶ ρῃδηίαπι οσοἰα - 
ἴς, ΓΔ ΠΗς οἰνί 05 Γαἷ8, αὐ ρϑοεπὶ σὰπι 
Ὠρῆς σοπηροπογοηῖ, ἈρΡορὨτΠ στη. ᾿. 
38, Αξοδίαὰπιὶ οὐπὶ [οἷ ἰῃ ἰαραπι 
σοηνετηίοϑ πιεπηογαῖ ἰάςπι Ρ. 804. Α- 
Βεπίαυτπι ἀσοοπιὶ οχογοίτυβ [ἀσεάδο. 
τηοηίοτυ πη, εἰ Οερηϊοάοταπι δαυΐ- 
ταῦ Αἰῃεπίεπατπη ῥτθίξέϊα πη ἐχ Ε- 
ΡῬθοτο πουνίηδι διατὶ ἸοΚ Π65 1 Δ ογ- 
τἰυ5 ἰῇ Χεπορδοηῖς, αἱ πιοηυΐϊς δὰ 
ἢ, 1, Ῥαϊπηοτίὰ5 Εἰχογοῖτ, ρ. γ6. πο 
ἤπε τερτοποηἤοης Χεπορῃοηιβ, 

δὲν τνυλίον,. Ῥοβετίυς. νοοδθυϊυπι 
ογῖῆι Α, ,, Ὁ. 
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Ἐμὸὶ μὲν Ἁ μέχρι τῶδε γραφέϑϑω" τὼ δὲ μετὰ ταῦ- 
τῷ ἴσως ἄλλῳ μελήσει. 

γραφίσϑω. πῃ ]εοηοϊ. εἰ Ὑ, εα 
φϑω, Ῥτθίεγεα ἴῃ τηδιρίης ἴ.6- 

οποΐ, μέχει σότι, Οφίοτασα ἰῃ ἴατη- 
τηᾶ ἰδπεδϊαϊε (ἐσχατόγηρως) σοπάϊα!ε 
Χεπορῃοπίθτ Ὠίβοτίαβ Πὰ8 βτεθοᾶβ 
Τϊοάοτγυβ χν. 76. εχ εὸ ἀγραϊϊ, φυοά 
Ἐραυχϊποπάθο τηοτίεπι, 4ὰθ6 ΟἸΥ Πρ. 
104. 2. δοοίάϊτ, οοτηπηογηογανὶς δά- 
ας. ϑεὰά τεξξε δάἀπιοηυϊε ὙΥ ἐΒεΈ] ]η.- 
Εἶὰ5, εὔδ αι ὰ ργϑίογεα ἀγρυτηδη- 
ἴασαι ἰη Η, 6. [ἴὐτο νἱ. δὶ σρράεπ 
ΑἸεχαπάτί Ῥῃογθὶ σοπηπηοτηογανὶι Χε- 
ΠΟΡΏΟπ, οὐδὲ ἐαέϊα ες ΟἸγτιρίβά. 

105. 4. Ἐχίπάς ςο]] ρῖ τ, ἐδ! ατα εξ 
γαῖ οπθτη ϑιε ΠΟ! 15 ἀρυά Ὠϊορεηετη 
1]. 56, φαὶ Νοβτγατα ΟὈἸ ΠΗ ἀΐεπι Ταᾶτη " 
ττδάϊε ΟἸγ πυρί δάΐβ το 5. ἅΠππὸ ὑΓΠΊΟ, 
ΟτἹ! τηοτίοτῃ δὰ Μαῃείπεϑτηῃ οοοϊ, 
αδπία δηΐτηὶ οοπῆαπτείϊα ἔεποχ τ0}6- 
τῖῖ, πατγαῖ ΖΕ] πὰ Ν. Η. [ἰϊν 3. εἰ 
ϑιοῦεοιι5 ΤΊ, νἱῖ. Ρ. 89. ἴῃ τιογίς ἔ- 
Ραπλϊηποηάδ Γ Πἰεἰς εἰἰατη Απαχίτης- 
πἰ5 ᾿πιρίδοοπὶ ΗἸβοτία, εἰ Ὠοπγπὶ 
Λυηϊοτιῖβ Πἰβοτία ἃ ΡΠ ΟΟ (οήρία, 
δυξῖοτε Ὠϊοάοτο χν. 89. 



ἐβγῇ ἐν εὐλαὶ 
ΠΑ ἤν δά κν μς 

τὐμν δωννν ΤΩ ἌΡ ΤΩ 

»ἀὐϑιν ἐν 

Πὰν 
δ, ΠΝ , 



ΙΝΏΙΘΕ 

ΙΝ 

ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒ 

ΗΙΒΤΌΟΒΝΙΑΜ ΟἈΟΑΜ. 





ΙΝΌΕΧΣ ΘΕΟΘΒΑΡΗΙΟῦϑ. 

Α. 

᾿ΑΒΑΆΝΙΒ ρτοπιοηΐ. . 1. 20. 
ΑὈγάυ8 ἷ. 1. 5. εἴ 8}}0]. 
᾿Αοδάεπηϊδ νἱ. 5. 49. 
Ασδηῖῃι8 Υν. 2. 11. 
Αοδεεὶ ἰ. 2. 18. εἴ 410]. 
᾿Αχαϊκὰ Φϑίας ὄρη ἵν. 3.9. 
ΑΘ ]οὰπὶ 1}, 2. 17. ἷν. 8. 17. 
Αογᾶρδβ ἰ. 5. 21. ἰἰ..2. 24. 
᾿Αοτοσου πε ἰγν. 4. 4: 
᾿Ακρώρειοι ΠΕ 2. 30. νὶ]. 4." 14. 

ἤξε ἱν. ὃ. ς. 
ΖΕρίιμεῖε ἰϊ. 2. 3. εἴ 9. 
“ΞΕ ξοίροιαπιὶ ἰϊ. 1. 21. 
Ἐξοβδεπᾶ νἱ. 4. 26. ΡΙ᾿ πὰ 4. ἔκ, αι. 

Ἐεοβδεηξηίες οοηιτθυτὶ Μερατ- 
εηῇθυ8. 

ΚΞ οἱ 5 11}. τ. το. 
ΞΕ τϊδπεβ ἰἰ,. 5. 6. 
Ααἰξωνεῖς ἰϊ. 4. 26. 
"Λλαὶ Αἰτίοϑο ἰἰ. 4. 34. 
᾿Αλέα Μίπετνα [ςεά, νἱ. 5. 27. 
᾿Αλιαρτὸς 1, 5. 6. 
᾿Αλιεῖς ἱν. 2. 16. νἱ, 2. 3. 
᾿Αλίσεδον ἰϊ, 4. 30. 
᾿Αλισαρνία ἰϊϊ, 1. ό, 
᾿Αλυζία ν. 4. 65. ποῖ. 
᾿Αμαξισὸς ἰἰϊ. ι.. 1.3. 
᾿Αμφεῖον ΤΠ ΘΌΪ8 ν. 4. 8. οί. 
᾿Αμφίδολοι ἰἰϊ,.2. 30. 
᾿Αμφίπολις Μαρεά. ἱν. 3. 1. 
᾿Αμύκλαι νἱ. 5. 30. 
Απάτιβ ἱ. 4. 21. 
Απιδπάχγῃβ ἱ. 1. 234, 
ΑΡὨτοάϊατπι Μεράγογαπα Υ. 4. 58. 
Ἀρο!]οηίᾶ Ἐ,. 2.11 
ΠΆφυτις ΤὨτγαοῖθο ν. 3, 19. ποῖ, 
᾿Αρφγινέσαι '. 6. 27. 
ΑΙεα Ατοδά. νἱ. 5. 11. Ὡοζ, Υἱῇ. 5,6. 
Αὔπᾶ ἴδοοη. νἱϊ. 1. 25. 
Αἰρεπάυβ ἱν. 8. 30, 
᾿Αἢγτίπε Ὠίδπᾶ ἵν. 1, 41. ποῖ. 
Αἰδγη ΘΒ 111. 2.01. 
ΑἸ] 5 1}, 4..4. 
Αὐΐοι [κἀσοῃ. ἰἰ|. 2. φ 5, {. (8. ἃ, 

ποῖ, 

Βενδίδειον ἰΐ, 4. 11. 
Βιϑυνοὶ Θρᾷκες ἷ. 3. 2. ᾿ἰϊ, 2. 2. 

ο. 

Οδάτηξα ἂχ τς. ν. 2. 29. 
Οδάυῇιὶ 11. 1. 3, 
ΟαἸγάοῃ ἵν. ὅ. 1. 
Οαπιδτίμα ἴΐ, 3. 5. 
Οαγαϊΐα ἱ. 1. 1. 
Οατὰ ἱ. 1. 10. 
Οατγυεα [κΔοοη. Υἱ. 5.25. Υἱΐ. 1, 28. 
πο  ἱ, 4. 3. ποῖ. 
Οδίδηᾶ [ἷ, 3. 6. 
Καύη κώμη ἵν. 1, 20. 
Κεξρὴν {1}. 1.17. ποῖ, 
Οεάτγίδ ἰΐ. 1. 14. 
Οεπογεῶ ἷν. 5. 1. Υ]. 5. 51. 
Οερμ θὰ ἤαν. Ατεῖς. 11, 4. 19. Βαοι. 

ἷν. 3. τό. 
(εγαπηΐοιβ ρογίαβ ἱ. 4: 8, ἢ. το δ. 
Οετγαπηῖουβ Αἰιὶς. ἰϊ. 4. 33. 

Κερκύρα ν, 4: 64. 
ΟΒμαγαάγα Νϑγηβξδ ἵν. 2. 15. ποῖ, 
ΟΠεπΌπεῆ ΤὭτγασίϑα υτθε8 αυοῖ ἢ [1]. 

2. 20. 
Χιῤῥονησιῶσαι ἰϊϊ, 2. ὃ. ποῖ, 
ΟἸὨγγίορο] 5 ἱ. 1. 22. 
Οἰεμβεσοη ν. 4. 37. οἵ 47. 
Οἷυ5 Μγῆε ἱ. 4. 7. 
ΟἸδάδυϑ ἤν. νἱϊ. 4. 29. 
ΟἸαζοζηδηξε ἰηΐαϊα ἱ, 1. το, εἴ 1. Υν 

1.31. ποῖ, 
ΟἸεοηξ νυἱῖ. 5. 15. Τδυογά, νἱ, 94. 
ΟἸϊτοτῖ ν. 4. 36. 
ΟὐοΥ τε 11. 1. τό, 
Κωλῶσσα Ατρῖνα ἱν. 7. 7. 
Οοἰοηδβε ἰἰϊ. στ. 13. 

- Οοἴορδοῃ ἱ. 2. 4. 
Οοἰγίτις ν. 1. 26. ποῖ. 
ΟΟτΕΠῸ5 ποῦ ἱ. 2. 7. 
Οομπιδ!! Νερίαηὶ ἰετηρίυπι οοηῆα- 

Βταῖ, ἵν. 5. 4. 
Οοτυρδῆυπι [,8ςοη, ἱ. 2. 18. 
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ῥπηπάώνς Οογ. ἵν. 4. 4. 
Οτδηοηϊϊ ἵν. 3. 3. 
Οτετηδῆς ἵν. 8. 37. ποῖ, 
Οτευῆϑ ἵν. 5. το. ν. 4. τό. εἰ ὅο. νἱ. 

4:3. ποῖ, Εἰνία5 στο 36. Ὑμείρι- 
εηἤαπι Ἔπηρογίαπι π᾿ ἱπτίπιο ἥπα, 
Οοτηΐηίδοο τγεϊγάξιατη νοοδῖ. 

Κρομιμενὼν ἵν. 4. 13. εἴ το. ΡΙΙηΪο 4. 
{να1. Οτεγητήγοι ἰπ οὔ πγατὶ τ τα 
ορρίάιιπι. ϑουΐίαχ. τεῖχος Κρεμομεύων 
ἔξω τῷ ᾿Ισϑμᾷ (οὶ πι Ποσατη. 

Οτοσηπαβ Ατοϑά. νυἱϊ. 4. 20. 
Οτοηϊαβ (0}}15 νἱϊ. 4. 14. 
ΟὐπΊὰ {ἰϊ. 4. 27. ἴῃ Αὔᾶ ποῖ. 
Οὐ ες ΕἸεον. {ἰ]. 2. 27. εἰ 30. υἱΐ. 4. 

19. 
Ογποίςερ]εβα Ὑδεῦδη, ν. 4.1 5:1 ποῖ. 
Κυ, ἦν. 8..γ..ηοἕ. 
Ογξίουβ ἱ. 1. 11, 

Ώ. 

Ἀδίου οἱ 1.4. 13. ἐν. αν 15. 
Δώγμα ἴῃ Ρογία «ίγξβεο ν. 1. 21. 

ποῖ, ͵ 

Δεκέλοια Αἰεῖο. ἱ, 1. 32. 1]. 2. 7. 
ΒεϊρΕἰπί πὶ ἱ, 5.15. 
Βοΐορεϑ νἱ. 1. 4. 

Ἑ. 

᾿Ηϊὼν ἱ, 5.15. 
᾿Ελεῶς ̓ϊ. α΄ 20. 
ΕἸεαῆβ ἐϊ.. 4. 8. 
ΕἸευΐΠετγε ν. 4. 14. ποῖ. 
ΕἸ᾿ πα Μάοεᾷ. ν, 2. .38. ποῖ, 
ἘΠῚ5, ἥπε στησξη 8 εἰΐ, 2. 27. ποῖ. 
Ἡε]!είροητὶ Ἰατίταάο δὰ ᾿Εξοίροιϊαπιος 

ἀϊ, αν. τ, δὰ Αδγάασπι ἀὰο Πδάϊα 
Ῥοηΐε Ροϊγθίυβ χνὶ. Ρ. 627. 

Ἔλος ἴμδοοη. νἱ. 5. 32. 
'᾿Ελυμία Ατοδά, νἷ, 5. 13. ποῖ, 
᾿Ησπωὸν, "Ἔππιον, ΑἼπτειον ἢ, 2, 20. ποῖ. 
Ἐρδεῆ: ἃ ϑαιάϊδυϑ αἰ δπαπτία ἢ, 2.11. 
᾿Εσιοικία ἵν. χ, χτὰ..ἦν, δον 
᾿Ἐστάλιον, 'Ἐπισαλμῖς ᾿ἰϊ, 2. 6. ΠΊΕ 

29. 
Ἥραϊα Νἰϊ, λ; 30, Υἱ, 5. 11, οἵ 22. νἱὶ, 

2, 1, 
ἴον οί, ἱν, 5,14. δὲ 6. ποῖ, 
Τα, Υνἱΐ, 2,.6, οὕ 11. 

νἱ, 4. 7. 
Ἡράκλιον σὸ σῶν Χαλκηδονίων ',ν.3. 7. 
ν 

πᾶ ν, 1, 10, 
γα ν, 4.40. 

Γσο ολριία ἰΐ, 3, }0. 
Ἑυτγπιεάοι ἤων, ἐν, 8, 30, 

ΙΝ ΕΧ. ἈΠ ΕΟΘΒΑΡΗΤΟῦΒ. 

᾿Ἑυϊαι ὉΓῸΒ Υἱ. 5. 12. εἴ 20. ποΐ, 
Εὐφρήσιοι Υἱϊ, τ. 29. ποῖ, 

σ. 

τάμδρωονῚ {10 τς δ. 
Γαύριον ἈΑπάῃ ἱ. 4. 22. ποῖ. 
Τέλα ἰΪ. 3" 5" 

Τεραιφὸς ̓ ἰϊς 4.4. ν. 4.61. 
Τέργις “ 1. ̓  5. 

Γόρδιον ἱ 1,4.1. 

Τραὸς βῖν γεὶ ἕδος ν. 4. 50. ποῖ, 
Τρύνιον εἰϊ. α. 6. 
Τύϑειον να] Γύϑιον ἱ. 4. 11. Υἱ. κα. 32. 
Γυμνάσιον Ατιϊς. ἰϊ, 2. 8. 

1. 

Ιςμιμγ5 ΕἸεὶ δρτὶ νὶ. 2. 31. ποῖν 
16 ἷ, 1. 25. 
Τιϊο πος ἢν αν τό. 
Γπιθταϑ ἱν.. 8. 15. εὲ 80]. 

᾿ Ηϊπηεῖᾶ οαρί ὶ, τ. 37. 
105 ϑοί τι ἀϊβ. νἱ. 5. )4. : 
Ηἰρροάατηϊατῃ ἔογα πη ̓Ατεῖο. Ἰε φ: {ν 
ΤΔῆπιϊ ΤΗτγδοϊοὶ Ἰδιιτἀο 111, 2, 10. 
ΗΙδϊαὶ ἰἱ. 2.3. ᾿ 

1. 

Λάρισσα Ἀβργριία ἀϊξία 1]. τ..7.. 8}18 
ἐν πρὸς ΤΒΘΙ͂ΆΙ. νἱ, 4..33. [κὰ- 
τι δεῖ νἱξὶὶ ἰ,. 2..4. 

Λάρισσορ Ἔων. ἢ. 2..23. ποῖ, 
Λασίων, ὁ δ, ὉΤῸΒ 1ἰ]..2..30.. ποῖ. 
Λασιώνιοι ἵν. 2. τό. ποῖ. νἱϊ. 4. 13. 
Λέχαιον Οοτίπιῃ. ἱν. 4. 7. ᾿δρι 5. 
[οπληὰ8 ἷν. 8. 15. [ρίαϑ: 
1ιεοητὶηὶ 5.0}. ἰϊ. 3, 
Λίσριον, Λεσριᾶφαι ἰᾶς ἃ, Αγ δ. 

1, 
Λέσρινα, Λεσρῖνοι ἢἰϊ, 2. 25. οἵ 36, ἵν, 

2. 16. 
Τδυοδβ νἱ, 2. 3. εἴ 26, 
Ἰμουοορθγγβ, ἦδ Τὸ δηδο τοταρ]. ἰἰϊ, 2. 

19. ἷν, 8..}γ.} 
Τρυδῖγα νὶ, 4.4. Μλσοη, νἱ. 5. 24. 
Λιμὴν κωφὸς ἵϊ, 4.. 4.1. 
1οοτὶ Ορυστὶὶ δἰ 5,.3. ᾿Οζόλαι ἦν. ἃ. 

17. 

Αὐκοιον γυμνάσιόν ἵν 1. 33», 
Λυκείῳ δρόμος ἰϊ, 4. 27. 

Μαοίυ5, ΜαοΙΠΗΪ εἰ, ἃ. ἃ.5, δἰ 30. 
ἹΜΜμαάγιυπὶ ἱ, τ, 3. 



Ὄνειον, πηΟη8, ὶ. 5. 51. 

ΙΝΡΕΧ ΘΕΟΟΘΒΑΡΗΙΟῦϑ. 

Μεδπάσγυϑ ἢ. οδτηρυβ Μεδηάσγίαϑ 11]. 
2. 14. ἰἰϊ, 4. 21. ἵν, 8. 17. 

Μαλεεῖς νἱ. 6. 23. 

Μαλέα Τ,ἀοοη. ἷ. 2. 18. 
Μαλεᾶςις, νἱ. 5. 24. [κ(Ὁ] 1. 6. 27. 

᾿ Ὡρΐ, 
Μανσίνϑιω ν, 2. (ᾳᾳ. 
Μαγδοεϑ ρορυ]ὶ νἱ. 1. 4. 
Μαργανεῖς ἴἰϊ. 2. 25. εἴ 30. ἷν. 2. 16, 
Ἄνω 4. 14. ποῖ. 
τ ἡρόμρῃμῳν ΨΙΣ, κι κα, 

1 1. 2..3. εἴ 9. 
πολ ΝΠ, ἃ. δ. Ἶν, ἅ. 1. 
Μήϑυμνα 1. 2. 12. 410]. 
Μιδία νἱϊ. τ. 28. εἴ 29. 
Μισυλήνη 1, 6. τό. Αἰϊδ]. 
Μαυπνοία ἴἰ. 4. 11. Τίαπα ἰδ ἰά. εἰ 

τῆ δδίγα ΠΏ. 
Μγτίηδ 1], 1. 6. 

Ν. 

Ναρϑάκιον ὄρος ἵν, 3. 9. ποῖ. 
Νιαρραδια ἵν. 6. 14. 
Νδυρ! α ἱν, 7. 6. 
Νεανδρεῖς 11]. 1. τό, 
Νεμέᾳ ἵν. 2. 14. ποῖ, ἷν, 7. 3. νἱῖ, 2. 
,5) νἱΪ, ς. 6. 

Νόσιον ΟΟἸορῃοη. ἱ, 2. 4. ποῖ, 

Ο. 

Οάδυπι Ατῖο. ἢ, 4. 9. ποῖ. 
Οἀτγῇ [1]. 2. 2. 
αὔπα Ατεῖο. ᾿. 7.29. Οογπιῃ. ἱν. “; 

5: εἴ 19. 
Οἰνιάδαι ἷν. 6. 14. ποῖ. 
Οἰσαῖοι ἱ. 2. 18. 11]. 5. 6. 
ΟἸγπιρὶϊ Τονὶβ τεπιρίαπι εἰ Ἰμάο5 ου- 

τα θαπὶ ΕἸεὶ 1, 2..231. ποῖ. 
ΟἸγπιρίουβ πηοηϑ νἱϊ, 4. 14. 
ΟἸγηιθυβ ν. 2. 11, 
ΟἸυτὰ5 νυἱὶ. 4. 17. ΡΙηὶο 4. ἢ, 6. Ο- 

Ἰατοβ Ῥε!Ἰεπϑοογαπι δ δ! τη. 
νἱϊ, 1. 15. εἴ 

41. νἱῖ. 2. 5. 
Οτοδβογηθηιβ Ατοδά, νἱ, 5. 11. 
᾽᾿Ωρεὸδς ν. 4. 56. ποῖ. 
"Ώρωπος Υἱϊ. 4. 1. 

ι Ρ. 

Ῥαξαίοε ν. 3 56. 
9: Παλαιγάμξριον ἰἰλ. τ. 6. 

Ῥαϊδητίατη Υἱ, 5. 9. Υἱϊ. 5. 5. 
ῬΑΊ]θπα ν. 2. 15. ; 
Ῥαηρθοὶ δυτοάϊηρε ν. 2. 17. ποῖ, 
Ῥαχυτα ἱ. 1. 13. 

Ταῤῥασίαι νἱϊ. τ. 28... 
Πειραιεὺς, τπεδίγατα ἱ με 4.33. ἰϑλόιο. 
᾿ΝΝ Ἰ, 2. 14... ᾿ 

ον Οὐοτίητῃ, ἱ ἶν. “. 1, ποῖ . 

ΡεΙα ΠΑΡ ΡΥ ὙΠ ΡΣ 
ῬεΙ]θηθ νἱϊ. 5. 9. ποῖ. 
ῬΕΙΟΟΡΘ Υ. 1. 25. ποῖ. 
Ῥεγηίῃυβ ἷν 1. 21. 
Ῥμῃετὰ Μεῆξη, ἵν. 8. γ.. 
Ῥμεγϑοῖ ΤῊΕΠΆ]. νἱ. 4.3:.. 
ῬΏ] 8 ἱν. 4. 15. Υἱῖ. 2. τη] 18. 
Ῥῃοοσθοοηΐε Μίηεγνε ἴειηρ!, οοηῆδ- 

δταὶ ἷ.. 3.1. 
Ῥῃαηίουβ Ροτίι8 Οὐιμεγίθβε ἱν, 8. 7. 
Ῥῃτγῖχα ἰἰϊϊ. 2. 30. ποῖ. 
ῬμιΗΐα ἵν. 3. 9. 
ΡΏγ]6 οαβει]υπι ἰΐ, 4. 2. 
Ριαῖδε νἱϊ. 4. 28. ποῖ. 
ΡΙαιθεθηί85 οἰνίταῖς ἀοπαιὶ δῦ Αἰῆς- 

ηἰεηΐ, νἱ. 3. 8. 
Ῥοιίάξεα ν. 2. 15. 
Ῥοιηΐβ ΤΕ. ν. 4. 51. 
Πρᾶς ἵν. 3. 9. 
Ῥτγαῆδε [δοοη. υἱϊ. 2, 2. 
ΡῬηθης ἰἰϊ. 2. 17. ἷν, 8. 17. 
ΤΙροικοννῆσος ἷ, ἐ ΨῚ 13, ἰν. ὃ. 36. 

Πύγελα ἱ. 2. 2. : 
Ῥυ 5 ΕἸ νυἱΐ. 4. τό. ποῖ, 

Ε, 

Ῥίον ἵν. 6. 14. 
“Ῥοίσειον ἴ. 1, 2» 

ϑαγάεβ ἷ. 1. 9. 
Βοορῆβ ᾿ἰΐ, 1. 16. 
ΒΟ Π απ νὶ, 5. 2. 
ϑοϊοηδεὶ ἰἱ, 2. 3. 
ϑοἰτί88 Υ. 2. 24. Υἱ. 4. 24. υἱΐ, 4. 21. 
ϑοοίαϑ ν. 4. 49. 
ϑοοταίροὶ ἵν. 3.3. 
ΒΟΥΓᾺΒ ἵν. 8.15. 1. 31. 
ϑε] 0.8 8:61}. ἱν 1. 37. 
ϑε!αῆα ἰἱ. 2. 13. ποῖ, Υἱ, 5. 27. ΥἹὶ, 
4.18 

Σηλυξρία, ϑεΙ γὈτίδ ἱ. τ. 21. ποῖ. 
Σηφὸς ἱ. 1. 7. 8}10]. 
ϑίογοη ἱν. 2. 14. 1], 
ϑρδπ οί ν, 3. 6. 
Σφαγιαὶ νὶ. 2. 31. ποῖ. 
ϑιταῖα5 Αοδγῃ, ἱν. 6. 4. 

ἜΣ 

Τεξεδίδσγατω ἰεσηρὶ. Ὠίδης. υἱ, 5. 9. 
ποῖ. 

8 



450 ΙΝΌΘΕΧ ΘΕΟΟσΒΑΡΗΙΟΌ5. 

Τεπιπὰβ ἵν. 8, 5. ΤὨταυξαυβ υἱῖ, 4. 14: ποῖ. 
Τευτῆγδηΐα 1, τ᾿ 6. ; Τῆτς Ἀτεο. ν. 4. 21. 
ὙΠαϊαπιβε ΕἸεοσ. δὶ]: 4. 26. ποῖ. ΤΗγαπηῖα σας]. νἱ]. 2. τ. 
Θαρμνηρέα ΜΜεάϊε ἰἰ. τ. 13. Τρικάρανον οαἴε}]. υἱϊ. 2. 1. εἴ 5. εἰ 
ὙΠαίαβ ἴΟἼ. 13. 10]. τὰς 
ὙΠεθδε οατηρὰβ ἰπ Αἴᾶ ἵν. τ. 41. Τριπυργία Ζξξιηξ ν. 1..1ο. 
ὙΒοίρίοηίες εὐεξεῖ ὙἹ. 3. τ. ποῖ. Τριφύλιοι νὶ. 5. 2. Υἱΐ. τ. 26. ποίδ. 
ΤΏ: νἱ. 4. 3: Θυριεῖς Αοᾶτη. νἱ. 2. 37. 
ὙΠΒοσίουβ πιαηϊτατ, ἱ. 2. 1. 
Τοτοπεεῖ ἱ Ὧν Σ, ὅς πος 
Θρᾷκες οἱ ἀξασίχευτοι ν. 2. 17. Ζ. 
Θρᾷκιον, ἸοοῸ5 ΒΥΖΑΠῚ ἱ. 3: 20. ποῖ, 
Τ ΔΙ ες ε11..2. 1Ὁ6. Ζοδοεν Ατες. ν. τι 9. ποῖ, 

- 



ἼΝΠΕΧ ΡΕΚΘΟΝΑΚΟΜ. 

Α. 

Ἀσμιβιῦβ δίογοη, νἱϊ. 1. 46. 
Λάδουβ ναὶ ᾽Ιδαῖος ἵν. 1. 39: 
Αἀξεδ5 ϑίογοῃ. νἱϊ. 1. 
ἌΜΩΝ ὁ Λευκολοφίδου , Αίδεη. Ϊ. 4. 

ἷ. 7. αν ἢν τ. 32. 
γε νς βαρ ΒΔ] 18 νἱῖ. 3. 1. 
Δεεπῆτατϊταβ 1.40. ΕΡΠοταΒ ἰϊ, 3. 10. 
Ἀρὶ8 Ἰ)εοεϊεατῃ ἴεποὶ ἷ, 1. 32. 
Αργγῖϑ Αἰῃοπ, ἱν, 8. 31. ποῖ, 
“Ἐπ οἢὰβ Ταοεὰ. ἙΡΒογὰ5 ἰϊ. 3. 10. 
.ἘἘΓΟΠ 65. ΑἸ  π, ἰἰ. 3. 2. 
Αρδίῃῖη5 Οοτίητῃ, ἵν, 8, το. 
ΑροΠροΙ β ἵν. 2. 9. [δοςά, 
Αβηοη Αἰῃρη. 1Ϊ, 3. 30. 
ΑἸοεῖαβ Τοεά, ν. 4: 56. 
ΑἸοειαβ Ερίτὶ τεχ νἱ. 1. 4. ποῖ, νἱ. 2. 

10. ποῖ. 
ΑἸοϊ θ᾽ δάαθ ἱ, τ. 5. 658 οοπίδηρυϊηοι8 

ὦ 2. τϑι 
ΑἸοΐπγεπεβ σοτίπιῃ. ἵν. 4. 7. 
ΑἸεχαπάεγ ΤῊΘΗ͂ΔΙ. νἱ. 4. 34. νυἱϊ, αὶ 

4: ἷ 
ΑἸεχίαβ Ατόποπ Ατες, 11. 1.10. 
ΑἸεχιρρίἀαβ Ερῃογὰβ Τδοεά. ἱϊ, 3, 

10. 

ΑἸγρείυβ [δορὰ, ν. 4. 52. 
Απιδάοουβ ΤΉτΓΑχ ἵν. 8. 26. 
Ατηγηΐϊαβ τεχ Μδοεά. ν. 2. 12. 
᾿Αναίτιος ΑἸῃεη, ἴἰ. 3. 2. 
Απαχίδίυβ 1ἀοεὰ, ἵν. 8,32. 
Απαχίογαίεβ ΒυΖαηί. ἱ. 3. 18, 
Απαχιϊαιβ ΒυζΖδηῖ, ἸὈ]ά. 
Απάτοο!άε8 ὙΠεῦ. 1. 5. 1. ν. 2. 

γῆς 
᾿Απάτογηδοῃυβ ΕΘ νἱϊ. 4. 10. 
Απρθηϊάθ5 ΕΡΒοσγὰβ [δοςά, ἰϊ. 3. 10, 
Απίρρυβ ὅϑγτᾶδς. νἱ. 2. 36. 
Ἀπηϊθαὶ 1. τ. 37. 
Αηιαϊοϊάας 1.40. ἵν. 8. 12. {ξερί 8. 
Απεροηεβ Αὐοποη Ατπεη. ἰ. 3.1. 
Απεϊοομ8 Ατοᾶβ, ραπογδιϊαίζα νἱϊ, 1» 

33: 
- Δίμἤεη. ἱ. 5. 11. 
Απεέρδοπ Ατῇ. 11. 3. 40, 
ἈΠΕ Ποπες [ς, 1], 2. ὅ. 

Αηγίυςβ Αἰῃεπ, 11, 3. 42. 
ΑΡΟΙΟρμᾶποβ ΟγΖίσεπιβ ἵν. 1. 29. 
Ατδσυβ 1ορά, ᾿ϊ. τ. 7. ΕΡΒογαὰβ 1Ϊν 

3.10. 11]. 2. 6. νἱ. 4..33. Ποῖ. 
Αταΐυβ [οδὰ, νἱ. 5. 33. ποῖ, 
Ατομεάεμηιβ ΑἰΏεξη. ἱ. ἡ. 1. ποῖ, 
Ατομεῆγαιυ8 Αἴδθη. ἱ, 5. 16. ἰΐ, 2. 

15. 
Ατομίαβ ΤΟ. ν. 4.2. νἱῖ. 3. 7. 
Ατομιάδηυβ [,Δσεᾷ, ΑΡεΠ]. 8]. ν. 4. 

25. 
-- ΕἸδὰβ νἱῖ, 1.33. 
πρτι δα μᾶς. Ἐρδοεμς εἶν αν το. ἢν 

γε ας Αἰίμεη. 11... 
᾿Αργεῖος Ἐλεὰ5 νἱϊ. 1..33. Υἱῖ, 4.1.5. 
Ατίβους Ρεγί. ἵν. 1. 27. ποῖ, 
ΑΠοθδγΖζᾶπα8 ἰ. 4..7. ν. 1. 28. νἱῖ, 1. 

ΓΑ 
Αἡὐδβδῖοθυς Αἰἤδη. ἱ, 7. 29. ποῖ. ἰϊ, 

3. 46. 
Απδοοῖςβ Αἰμεη. νἱ, 3. 2. 
Απδοοιαίεβ Αἰἤθη. 1. 4. 21. 

τό, 
Αὐδποάεπηυβ [.86. ἵν. 2. 9. 
Ατδορεποβ δου. ἱ, 2. 8, 

ΠΥ 

Αἰῇςη. ἱ, 
5. 16. 

ΑΠΠοϊοσπυ8 [«86. ν- 4. 22. 
Ατιῆοη ΒυΖϑηί. ἷ. 3. 18, 
Αὐδπορμομ, Αἰἤπβη, νὶ. 3. 2. 
Αποίεϊεβ Αἰθη, ἰἰ. 2. 18. 

ἰάοπι ἰΐ. 3.2. 11,3. 46. 
ΑΥ̓μδΡ68 '.. 3: 12. 
ΑΤΙΆΧΘΥΧΘΘΒ ἰἰ, 1. 8. 
ΑΠγοοδιβ ἱ. 1..31. 
Αἰιπεηδᾶδϑ Βιογοηπίαϑ ἱ εἷ, Σ, χᾷ; 
Αὐϊτοθοϊίαοε5 Ῥεγί, 11. 1. 8. 
Δαυζοοῖεβ. ϑιγοιηδιομ δε 8]. Αἰῶςῃ, 

νἱ. 3. 2. 

[οτίς 

Β, 

Βαρϑθυβ Ῥετγία 111. 4. 1.3» 
Βοιώφσιος ἴ,20. ἷ. 4. 2. 
Βρασίδας 1.80. 1ἰ, 3. το. ἘΡΉΘΑΜ, 
σ82 



σ. 

ΟΔ]Πὰς5 1δοεά. ἱν. τ΄. 16. 
Δἕμθη. Ηἱρροπηιοὶ ΗΕ]. ἵν. 5. 13. 

ν. 4. 22. νἷ. 3. 2, ὁ δαδῦχος νἱ. ΤΡ 
3. Ατοδοῃ ἱ. 6. τ. 
ΠΝ [μο. 11.3.13. Τερεαῖεϑ νἱ. 

5.6 
ΟαἸΠοτατίάες 16. 1. 6. 1. 
ΤΑ! πβάοπ ΑἸΏ. ἱν. 8. 13. 
ΟΔΙ με πε5 Ατῇ. ἵν. 8. 13. 
(αἰ! ταΐὰβ ΑἸ εη, 11. 4. 27. νἱ. 3. 3. 

Τεπιδροριιβ νἱ. 2. 39. 
ΟΑΙΠχεπυβ Αἕῃ. ᾿Ῥεριέρορες ν ἡ. 8. 

ει 40: 

Οᾶποπὶ με ρ Ἴγ8 ἱ. 7. 21. ποῖ. 
ΟἈΤΕ ΠΡ ΏΘΗΪῈ5 ἱν 1.37. ; 
Οεριοἀοίυβ ἰϊ. τ. 16. Αἴπεη. νἷ. 3. 

Ὡ Ύ εἴ τὰς 
Οερμ ορἤῃοη ἰἱ. 4. 36. 
ΟΠ αῦτίαϑ ν. 1. 10. ἴᾳᾳ. 
ΟΠ ογεϊθ ἰϊ. 3. 2. 
ΟΠμεγίάες [80. ΕρΒοτγας ἴἰ. 3. τὸ. 
Ομθστοη [μΆ6. ἰΪ, 4. 33. 
ΟΠδγεβ Αἴἤθη. νὶϊ, 2. 18. 
Ομ εῖς ες ̓ ϊ: 3. 2. 
ΟΒαγηλάς8 Οἰδυόοηὶβ Ε]. 1ἱ, 4. 19. 
Οἤάγοη ΤΉΘθ. ν. 4. 3. 
ΟΒδᾶτορὰβ ΕἸεὰβ νἹῖ. 4. 1.5. 
ΟΒϊίοη ἴ8ς. νἱϊ. 4. 23. 
ΟὨτεγηο Αἰἤεη. ἴϊ, 3, 7. 
Οἰπδάοη [,6. ἰϊϊ, 3. 5. 
ΟἸΠΠἀδς5 ϑὅγτγασ. νυἱϊ. 1. χ)ϑ8. 
ΟἸεδηάεγ ϑίσγοη, υἱΐ. 1. 4.5. 
ΟἸεατοῆυβ. Ἀδιαρϊ! ΕΝ]. Πὰς. ἱ. τ. 35. 

ἰ. 3. δ. 
ΟἸεοοτίία8 Αίθη, ᾿ἷ. 4. 20. ἠοῖ, ἴδε 

συπάδ. 
ΟἸεοπιδτγοίι5 [,86. ν, 4. 14. 
ΟΙεοπιεάς5 Αἰμεη, ἰΐ, 3. 2. 
ΟἸεοη ἴκ86. ν΄, 4. 30. 
ΟἸεοηγτηυβ ἴκῖος ν, 4. 25. 
ΟἸεορθοη Αἰῃοη. ἵν 7. 40. 
ΟἸεοῆ με η 5 [ᾶς, Ἐρδοτος ἢ ἰϊς. 3. 10.Ψ 
ΟἸεοῆτγαίυβ Ααρῖν. ἵν 2..13.ν 
Κλειγένης Λοδηίῃ,. ν. 2. τ. 
Κλεισίλης Οοτγίπιῃ, νἱ; δ, 37. 
ΟἸποτηδοῦυ5 [ἀς, ἙΡΠογαβ ἰἱ, 1. 10. 
Οηΐρυϑ ϑυνᾶς, νὶ. 2: 36, ποῖ, ν᾿ 
Κοιρατάδας Βοος, ἱ, 2.15. ποῖ, 
Οοηοη ἱ, 4. 160. Δ|Πδ], 
Κότυς εχ Ῥαρῃϊας, ἱν, τ, 1: 
Ογαιεπρρίἀαα [ΔΔ0ν ἷ, τ. 2.2, ἵν 6.1 
Οηήπίρρυκ νὶ, 2, 36, ϑγτὰς, ποῖ, 
Οἠκίας ΑἸ, ᾿ΐ, 2, 2» 
Κροκίνας νεῖ Κορκίνας, ΤἬΉΘΒΙ, ἰἱ, 3, 

1, 
Οτεῆοῖεα Α(ἢ,, νἱ, 2. το, ποῖ, 
Ογοίοη Αὐρίν, {{|, δ, 1, 
Ογάοπ' Βγχαηί, ἵ, 1, τ8, 

ΠΊΝΡΕΧ ῬΕΚΒΟΝΑΕῦΜ., 

Ογταβ ΤΪΠΟΙ ἴΐ. 1. 11]. 1΄Ψ ἴη4᾽ 

Ὁ. 

Δαρεῖος ι..2 1:19... ἃ. 8. 
Δαριεῖος 'ϊ. . 8. ποῖ, 
Δείνων 1,36. ν. 4. 33. νἱ. 4.13. 
Ῥεϊρῃίοη Ῥῃϊϊαῆαβ ν. 3. 22. 
Δημαίνεσος ΑἸἰῃοΏ. 1. 1. το. εἰ 26. 

ποῖ. ν 

Ῥεπιαγαίῃβ [86. 1Π|. Σ᾿ 6. 
Ῥεπιᾶτο5 Ερίάοοὶ ἢ]. 510}. 1. τ 

29. 
Ῥεπιοϊγαΐα5, Αὐδορῃποπιὶς ἢ]. Α- 

τῆέξη, νἱ. 3. 2. 
Πεπιοζοῖδς νὴ]. 1. 32. 
Βεπιοκίοη Αθιξα, νἱΐ, 4.4. ΄: 
Βεγάδβ ἢσξχ νυ. 2. 38. 
ἸίοοΙ 65 ΑἸΠῸ 3. 7. 
Ῥιοπηθάοη Αἰπθῆ. ἵ. Ὁ, δι. ἐν ὃ. 23. 
θοη Ατῇςη. νἱ. 8.13. Ὶ 
Ῥὶοπγῆυβ ὙΤγτᾶπῃ. ἰΐ, 2. ἊΝ Υἱ.. 2. 4. 

οἱ 33. 
Αἴπεδη. ν. 1. 26. 

ῬΙοΡ πὸ 5 Ἰδ0. 1,3. 3 
Ῥϊοτ πλὰβ ΑἸΠδη. ἱ. 3. 12. Υ0 1 28. 
ΘὶΡὨ Π]}α5 [δς. ἵν. 8. 21. 
Ὀϊρθ τας [86. ἵν. 8. 21. ποῖ, 
Τοτίθυϑ, ἱαφογο ἢ]. 1. 1. 2. ἷ. 5. 

19. 

Τθοτοϊδευβ Αἴῇδη. ἷ. 3.13. 
Ῥτάοοη Ρε ]ςπθοὰβ ᾿ἰϊ. 2. 11. 
Ῥτγαοοπεῖαεβ ΔΊΏ. 1{Π|,.3..2. 

ἙΕ. 

Ἑοάϊοιι5 [8 6. ἶν. 8. 20. 
Ἐρεταϊυβ [,30. ἙΡΠοτΙιΒ ἴΐ. 3. τος, 
᾿Εσικυδίδας "δ. ἵν. 2. .2. Ποῖ, 
Ἐρίἀοίαϑ δῖσα], νας 20. ποῖ, 
᾿Εσιλυτίδας Τιασοᾷ, ν. 4. 39. ποῖ, [ὃ- 

ουηά. 
Ἐταπηΐὰε5. Αἰμεη. ἱ. 5. τό, 
Εταπῆτγαιυβ ΑἸΠ, ἰἰ, 3. 2. 
Ετδιοβμεπεβ Αἰ, ἰδ ά, 
Ἑτοοηΐουβ ἴμᾶος ἵν 1.32. ἷ. 6, 26, ν΄, 

τοῦ, 
Ἐκγτη οὐ ο8 10, ν. 4.22. νἱ. 5. 33. 
Ἐναρογαβ ΕἸδὺΒ ἷ, 2. τ. 
ταν δες Ογρηιβ ἰἰ. τ. 29. 
ἘυδΙο 5 Αἰῇ, δι] εἴα. ἐν. ας 40. 
ἘΘΔγΟΠΙρρυ8 Ιᾶς, Ερδουιβ ἱ. 2. 1᾿ 

1Ὸ, 

κοϊρίνν Ογτξῃ, ἱ, 2.1. 
Εαθαϊυβ Αἰπεη ἵν 1. 22. ποῖ, 
Ἑμοἱο5 5ου!, ἱ, 2, 8, 
Ευοϊἀες Διδφη, ᾿ἷ, 3, 2 
Ἰυξιοοη Αἰἢ, Αὐόποη, ἱ, 2. ἵν 
Ειδαγηϊάαβ 1ᾶςσ, ν, 2. 24. 



ΙΝΡΕΧ ΡΕΒΒΟΝΑΕΌΜ.: 

Ἑυάϊυς [40, ΕΡΒΟΓαΒ ἰἰ. 3. 1. ἰάθη 
Ἑυάίουϑ ἰϊ. 3. 10. 

Ἑυάϊουβ [,26. ν. 4. 39. 
ΕὰπηδοΠ 5 ἷ. 1.22. ποῖ, 
ΕᾺπηΔΙΠ 65 ΑἸ, ἰἰ. 3. 2. 
Ἑπποιῦὰβ ΑἸ. ν. 1. 5. 
Ἑαρἤτοη ϑίογοη. νἱῖ. 1. 44. 
Ευτν θη 65, 111. τ. 6. 
Ἑυτγριοϊεηλυ5. Ατῇ, ΡΙΠαπαξδεῖ5. 8]. ἰ, 

4.19. ; 
ἘΓΏ γΟΪε5 1,80, νἱϊ. 1. 33. 
Ευχεηι8 [Δ6. ἰν. 2. 5. 
ΕπδτοΠιιβ 1,86. ΕΡΠΟΤΩΒ ἰϊ. 3. 10, 

σ. 

Οαἰαχίάοπιβ ΤΉ, 11]. 5.1. 
Γεράνωρ [Ἀ6. Υἱ, 1.25. 
Τνωσίας ϑἴο.], ἴν 1, 29. 

᾿ Τόγψυλος ᾿ἰϊϊ, τ. 6. 
Γοργίων ἸἰὈϊα, ; 
Οοτρορᾶβ [80. ν. 1. 5. 
ΟΥ̓] 15 [κο. ἦν. 3..21. ποῖ, 

Η. 

Ἡερείλη τ ἀὰ5 [86.. 1. 1, ἷ, 3. 17. 
ποῖ." ; 

Ηεϊῖχυβ Μερᾶτ, ἰ, 3.16. 
Ηεϊοΐωπι (εαϊεῖο ἱ. 2. 18. 
Ηετγδοϊἰά88 δῖοι]. ἱ. 2. 8. 
Ἠετίρρίἀαβ 1ς, 1. 4. 6. εἴ 2ο. 
ΗἩετιηοογαῖεβ ϑυγᾶσ, ἷν 1. 27. 
Ἠετγπιόρεπεβ ΑἸΉ, ἰν. 8.13. 
Ἡδιτῆοη, Μερᾶγ, ἱ. 6. 32. ποῖ, 
Ἡετγοάαϑβ ϑγγδο. ἰἰϊϊ, 4. 1. ηοῖ, 
Ηἰεγαπηθηε8 Ρεγί, ἰϊ. αν ο. 
Ηἰεγὰχ 1.80. ν. 1. 3- 
Ηΐετο Αἰῆθη. 1ἰ. 3.2. [οεά, νἱ, 4. 

9. ποῖ. 
ΗΙἸρρίαβ8 ϑαγηΐαβ ἷ. 6. 29. ΕἸεὰ5 νἱῖ, 
4 ἐκ, 

Ηἰρρο ϑ8ἴοι!, ἱ. 2. 8, ἰ 
ΗἸρροοιϑῖεβ [,86. ἷ. 1. 23. 
Ηἰρροάαπιαβ 5ἴογοη. νἱΐ. 1. 4.5. 
Ηἱρροϊοομυβ Ατμεη. ἰἸ. 3. 2. 
Ηἰρροσιδοῦυβ Αἴμοη. ἴδιά, 
Ἡγραῖεβ ΤῊ. υἱῖ. 3. 7. 
Ηγραιοάοτιβ ΤΔΠΔΡ ΓΕΡῸ Υ. 4. 49. 
Ἠγρεγπίεξῃθ8 [Ά6, νἱ. 2. 25. 

᾿. 

᾿Ιάσων ΤὨὮΘςΒΠΆ]. νἱ. Ι. 4. 

᾽Ιδαῖος ἵν. 1.30. ποῖ, 
Ἴλαρχος Το. ἙΡΠοΓΙΒ ᾿Ϊ. 3. 10. 
Ἰρῃιόγαϊεβ ἱγ. 5, 13. ἵν, 8. 34. ἴ4η. 

Υἱ, 2.13. 

453.. 

᾿Ισάνωρ Τᾶς. ΕΡΠΟΓΙᾺΒ 11. 3, 10... 
ΠΟΠοΙδυβ [,80. νἱ. 5.24. 
᾿Ισίας, Ι,ς. ἙΡΠογαβ, 1ἷν 3. 10. 

Ππηερηΐδ5 ΤῊ ΦΌ, ἢ], 5. 1. Ψ. 2, 28: 

ἴμ 

ΤΑ θοίας [,46. ἱ, 2. 18. 
1, λοταῖᾶβ ΟἹ γπηρίοηΐοᾶ ἰΪ, 4. 33. 
[μεοπ ΑἸΉ. ἱ, 5. τό. υἱῖ. 1. 33. 

πίη. ἰἰ, 3, 30. 
ἽἼοη [40. ἙΡΠοτὰβ ἰϊ. 3. τὸ. 
Ἰιςξοηείαἀος ΠΕΡ, ν. 2. 25. 
ΤΙ οηίγομυβ Αἰμεη. ν. 1. 2ό. 
Ἰεοιϊγοηϊάε5. Αρίἀϊβ 8]. δορὰ, ἢ, 3. 

ἊΝ 
ΓΤ ασοϊορῃϊάεβ Ατῇ, ἱ, 4. 21. 
ΓλῸν8, Τυγίαπατὶ ἔγαζογ 11, 4. 28. 
Τοδδ5 [μ8ς, 1]. 2. 21. ; 
Λύκανθος νεὶ Λύκαιϑος ΑἸΒ. νἱ. 3.2... 

: ΝΑ 1,45. ΕΡΒοΟΓῺΒ ἰΪ. 3. 10., 
Πγοϊίοαβ ΑἸ. Πειηᾶφορ,. ἱ. 7. 1.3. 
Τγοοπιοάεβ Μϑητίη. νἱΐ. 1. 23. 
Τγοορῆτοπ ῬΏεγϑοι 1ϊ, 3. 4. 
Γγουτραβ ΒυΖδηΐ, ἱ. 3. 18. 
1γίαπάεοι Τδορά, ἱ, 5, σ, ἰϊδῖ, 81- 

ογοη. Υἱϊ. 1.48. 
Πγῆδβ ΑτΠδη. ἱ. 6. 30. 
Τγῆτηδομαβ ΑἸΉ. ἰϊ, 4. 8. 
1 γῆπηεπεβ ϑίογοη υἱϊ. 1. 44. 
Τγῆρρυβ [μ8ς. 1],.2.. 29. 

Μ. 

Μαηίΐα πιυϊίεν Αὔδε. 111. 1. τὸ. 
Μαῃκμεθυβ ΑἴΠοη. ἵ. τ, το. ἷ. 3. 13». 
Μεὰάϊ Πατῖο δοσεάμης ἱ. 2. το. 
Μεράδθαζὰβ ἷν. 1. 28, 
Μερί!ῖι5 1.8, 1. 4. 6. ποὲ. 
Μεϊαπίρρυβ Ἀῃοά. νἱ. 2. 35. 
Μεϊάπορὺβ Αἰῃρη. νἱ, 3. 2. 
Μεϊδηιῃϊυβ Αἰμεη. ἱἷ, 3. 46. 
Μειϊῖτὰ5 Ατῃθη. ἰἰ, 4. 36. 
Μεῖϊϊοη ΤΏΡ. ν, 4. 2. ᾿ 
Μεϊοῦῖυ8 Αἰῆρη, ἰἱ. 3. 2. 
Μεπαπάδγ ΑἸῇ, ἱ. 2. 16. ᾿ἷ. 1. 17. 
Μεμπδίουβ [.30. ἵν. 2. 8. 
Μεηεοῖὶεβ, Πεσηδάρορ. Αἰ, 1, 7. 38, 
Μεηροτγαῖεβ 510], ᾿. 1. 29. ἷ 
Μεηοη ΤΠοίριεηῇ, ν. 4. 5.5. 
Μειγοθδῖεβ Ρεογ, ἱ. 3.12. 
Μιάϊας5 Αδβι. εἰϊ. 1. 14. ποῖ, 
Μίιξάοη ἴ,8ς. {ἰϊ, 4. 2ο. 
Μιπάδταβ ἴν86. 1, 1. 4. : 
Μίποτγνεε Ατεοϑὲ τοσαρί πὶ γοῖιβ οοπ- 

ἥαρται ἱ. 6. 1. 
Μιίροϊαϊ ας [80. ΕΡΠοτα ᾿ϊ. 2. το, 
Μιεγοθὰ5 Ρετ, 1. ᾿ς 8. 
Μαδῆρρυς [μ80. νἱ. 2. 4. 
983 



454. 

ἹΜηςηίοοπυς Αἰῇδπ. ᾿ἰ. 3. 2. 
Μπεῆιμεῖάεβ Αἰῆςη. ᾿θ]ά. 
Μγυίοου Μεπεογαῖβ 8]. 5160}. 1. 

2. 

Ν. 

Ναναῖξββ [δο. ᾿ἰἰ. 2. 6. 
Νδι 165 [μ86. νἱῖ, 1. 41. 
Ναιοῖάε5 1.40. ΕΡΠοτι ̓. 4:36. 
ΝιΙοεγαῖαβ ΝΙοῖθε 8]. Αἰῃςη. ἰϊ. ἣ 30... 
ΝΙΟοΙοομαΒ [μ80. ν. 1. 6. ν, 4. 65 
ΝΙΟοΟρΡἤεσααβ Αἴμεῃ, ἵν, 8. 8. δηΐδα 

εγαῖ ἰθϊ ΝΙοοΡ με 5 Ατἤεη. 
Νιοοῖταϊταβ ρα ]ομοτ, Αἰἤδη, 1ϊ. 4. 6. 

ο. 

᾿Ολονϑεὺς 186. νἱ. 5. 33. 
Οποτηδοῖεβ Αἰῆεη, ἰϊ. 3. 2. 

ῬὨοτγαβ ἰΐν 3. τὸ. 
Οποπιδρῖ5 [836. ΕΡΏΟΓΙΚ ἰἱ. 3. το. 
Οτῆρρυϑ [-. ἰν. 2. 8. 
᾿Ὥκελλος [μ6. ν. 4. 22. 
ἤρκυλλος Υἱ. 5.33. 

1δο. Ἐ- 

Ῥ, 

Ῥαταρἢ 5 ΑἸἢ.. ν. 1. 2. 
Ῥῃίβοὶςβ [Δς, ΕΡΠοΙαβ ἱ, 3: τὶ 

1ο, 
Ῥαγαρίτα Ῥεγί. “ἀρ ρὲ ἷν. 1. 30. 
Ῥαῆτγηδοῃβ [6,. ἵν, 4. 10. 
Ῥαῆπησῖαβ Οοτ πιῇ, ἵν᾿ 4. 4. νἱῖ. 3. 2. 
Ῥαῆρρίάδβ ἴκδο. ἷ, 1, 32. ποῖ, ἱ, 3. 

13. 
Ῥαιεῆδάδϑ [40. ΕΡΒΟΓΩΒ ἱΐ. 3. 10. 
Ῥαίγοοῖε8 ῬὨΠ ΑΙ, νἱ, 5, 38, ποῖ αἰ δὶ 

ῬτοοΪε8, 
Ῥαυΐδηΐαϑβ τὰχ ἴ[.Δ0, ἰΐ, 2. 7. 1ϊν 4. 30. 
Τιοισίας Ατεὶῖν, νἱϊ, 1. 44. 
Ῥεϊορίἀ48 ΤῊςΌ, νἱῖ. 1.33. 
Ῥετίοῖοβ, ΠΕΡΟΒ ἰ, 5, 16, 
Ῥῃαάτίας ΑἰὨςη, ἷ. 3. 2. ποῖ, 
Ῥμαπίαβ Αἰ, ν, 1. 26. 
Ῥμαποῆμδηςβ ἱ. 4. 18, 
Ῥῃαταχ [λοεά, ἰδΐ, 2, 12, νἱἷ, 4. 33, 
ῬΒαγπαθαΖαϑ ἡ, 1, 6, αἰ δ, 
Ῥμίάοη Ατπδη, ἰΐ, 3, 2. 
ΡΒΠρρυ5 ΤῊςδ, Υ, 1, 2. 
ῬΌΠουΝ ΔΌγάση, νἱΐ, 1, 27. 
ῬμΠοοῖο5 Αἰ ἤθη, ἵν 7..1.. 11,1. 32, 
Ῥμϊοογαῖοα ἘρΒία!εἰα. ΑἹ, Αἰ, ἐν, 8, 

ἦϊ, 3. 

24. 

Ῥμϊοάΐσοι Αταςη, ἱ, 3..1.3, 
Ῥμαῦ ἀμ ἴμιο, ν, ἃ. 24. 
Αγ ωργαη Τοῦ, ν, 4. 3. 
Ῥιίβηάοτ ἴμλ0, {|, 4. 29. 

ἼΥ̓ΡΕΧ ΡΕΒΒΟΝΆΑΒΟΜ. 

Ροη Αἰῆςῆ. [ἱἰ, 3. 2 
ΡΙεἰ5 νεὶ Ῥίεγαβ, ἴδε. ΒΡΒΟΝΝ σός, 

11,3. το. ᾿ 
Πλειφόλας [Δ0. Ἑρδβογαβὶ 11, 3. 10, 
Ῥοάαπεοτγηιβ ΡΗ]ϊαῖ, ν. 3. 13. 
Ῥοϊετηδγοῃ 5 [,ἅ0. ἦν. 8. 11. 4}115 Ῥὸ- 

ἀαπετηιβ. 
Ῥο]] 5 [μ80. ᾿ν. 8, τα. ν΄. 4. 61. 
Ῥοϊγεηί 5 1.80. νἱ]. 4. 23. 
Ῥοϊγαηιῆεβ ου τη. 111, 5. τ. 
ῬοΙγδγοπὰβ Αἰἢ. ἰἴν 3. 2. 
Ῥοϊγθϊαάεβ [μᾶςσ.ν. 3. 20. 
ΓΙ μῳφιραες 1,86. ν. 2. 41. 
Ροϊγάαπηαβ ῬΠδτίαι, Υἱ. 1. 2. υἱ. 4. 

34. 
Ῥοϊγάοτιβ ΤΠΕ6ΗᾺ]. νἱ. 4. 33. 
Ῥοϊγτηδοῆυβ νοὶ Ῥοϊγοπαγπηὰβ Ῥἢδι- 

[4]. ἵν. 3. 8 
Ροϊγρδγου ἘΠΕεΠΨ]. νἱ. 4. 33. 
ῬοΪγέγορυβ νἱ. 5. 11: 
ῬοΪγχθηυβ [ἅσ. ν. 1. 26. 
ράνον Οποβῇεοο, 5ἴου}. ἴ. 1. 29. 
Ργαχίτας [86. ἵν. 4: 7: 
Ῥτοοΐεβ ἢϊ. 1. 6... ῬμΠαῆαθ; ΗΡΡο: 

εἰοὶ Β]1ὰ5 γ. 3. 4. νἱ, 5. 38. Υνἱῖ. ὦ 
ἕν 

Ῥτοδϑοῆιβ Οοτίπιῃ. ἵν. 8.11. 
Ῥτοσπιθίθυς ΤῊςαΙ. ἱἱ. 3. 36. 
Ῥτοίῃουβ [«86. νἱ. 4. 2. 
Ῥτοϊογηδοῆυβ Αἴμοη, ἱ. 4. 16. 
Ῥιοχέηιβ ϑἴου, ἵν 3. 13. εξεαίε 

νὶ. 5. 6. Ῥεϊϊεπδοὺβ νἱῖ. 2. 16. 
ποί, 

Ῥγτγῃοϊοο 5 Αγρὶν. ἰ, 3.13. 
Ῥγιδποάοταβ Αἰὶς, Αὐόποη. ἰἰ, 3..α᾿ 

Ἑ. 

ἈΒΒΙΊρὨϊι5 1ν40. ΟἸετοῦὶ ραίεγ. 50}: 
ΡΓᾶ. 

ἈΠδιΒίηε5 Ῥετία ἰἰϊϊ, 4. 1.3. 

δ᾽; 

ϑατηΐα8 180. 1, τα, 
ϑαῖγτοβ Διἢ, ἰΐ, 3. 54. ποῖ, 
ϑοίγιτθε ν. 2. 24. ποῖ, 
ϑοορᾶβ ΤῊ], νἱ, τὶ 7. 
ϑογίῃςβ, [μαοςα, ἰἰὶ, 4. 2ο. 
ϑεῦιηε8 “ΓΉταΧ ἰἰϊ, 2. 2. ἵν, 8, λό, 
Σωκλείδας ϑράτιδη, νἱῖ, 4. 19. 
ϑοοταιοβ Θορῃγοηϊ οἱ ΕἸ, ἱ. 7, 1.6. 
Βορῇοοῖοβ Αἰποη, ἰἰ. 3. 2 
Βοδταιιάο8 [ο. ἘΡΒοτυ( ἰἰ. 3. 10, 
ϑρμοάτίαβ [κὰν ν, 4.16. 
ϑρίὐγίἀαιο8. Ῥετί, 11,4. το] 
ϑίαμοθ εν, ἱ, 2. δ. 
βτῖοαβ ΕἸοὰαΒ νἱΐ, 4.15 
δϑιαῆρρυθ Τοροῦϊοθ νἱ, 4. 18. νἱ, 4.6. 



ΙΝΌΕΧ ΡΕΒΒΟΝΑΒΌΜ. 

ϑ:6ῆς]6ε5 Ατῇ. νἱ. 2. το. 
ϑ:Ποπεϊδυ5 [,86, ἰΪ. 2. 2. 
ϑιγαίοἱδβ ΕἸειι5 υἱΐ. 4. 1.5. εἴ 31. 
ϑιγοπηθιοῃ άε8 Αἴῃεη. νἱ. 3. 2. 
ϑιγαῖῃαβ Ρεγία ἵν. 8. 17. 
ϑΥΘη ΘΒ 1}. 1. 1. 

Τ. ᾿ 

Τεϊευτίας [6 ἷν. 4. 19. ἶν. 8. 11. 
ὙΠοιαϊορθηθβ ὅγγας. Τοτὶρίοσ {ϊϊ. 1. 

Ἃ 
Ὑπεοξοηεν Αἰδ." 1.:2...13.», ἢδ. 3. 2. 

Βυοκοῦ δά Τμυογά,. ἵν. 27. 
ὙΠοορηΐβ ΑἸΉ. ᾿ἱ, 3. 2. 
ὙΤΠεοοροσηραβ ΜΙ]εῖ. ᾿ϊ. τ. 30. 
ὙΠΕΓΑΠΊΘΠ68 ἷ. 1. 12. ἰϊ. 3. 2. 
ὙΠΕΠΓΔΟΠ 8 ἴ,86. ἷν, 8. 29. 
ΤΕ γα ἰϊ. 4. 33. 
Ταϊηθτοη 1.80. ἰἰϊ. τ. 4. ἷν, ὃ. 17. 
ὙΒοτγαχ 1ἀοεά. ἰἱ. τ. 18. 
ΤὨταίοη ἀδ8 ΕἸ ΘΒ Υἱὶ, 4. 15. 
ΤὨγαίυ θυ] 8 δεἰτ θη δ ἱ. 1. 12. εἴ 22. 

ποῖ, ἷν. 8, 25. Οοἰγιϊεηῆς ν. 1. 
26. ποῖ, 

ῬΩτγαίγάδουβ ΕἸειι8 111. 2. 27. ποῖ, 
ΤἈγαίν! 5 νοὶ ΤὨγα ν]]ὰς ἷ, 1. 8. 
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Τιπιάροτὰς Αἰῇ. υἱῖ. 1.33. εἰ 38. 
τοί. 

ΤΙΠΊΟΟΠΆΓΕΒ ἱ. 1. 
Τιπηοοτγᾶῖεβ ἱ. 7.3. ἈΠοάϊαϑ 11]. 5. 1. 

1,ἀςεά. νἱΐ, 1.13. ϑγτιδοαΐ. νἱϊ. 4. 
ΣΆ: 

Τιπιοτηδοῃυβ Ατῆεη. νἱῖ. χα. 41. 
Τἰπιοιπευβ ΑἸΠ, ν. 4. 64. νἱ. 2.11. 
ΤΙ πιοίδι5 Οοτίητῃ. 11]. 5.1. ἷν, 2. 10, 
ΤιηθαΖυβ Ρετί, ἵν. 8. 12. 
Τιτηθηυβ ναῖδ8 [,μ86. 11]. 3.11. 
Τιπρποηυβ ὙΒΕΗ͂ΔΙ. νἱ. 4. 37. 
ΤΙΒΆρΡΠΕΓΠΕΒ ἱ. 1. 9. 11, 1.. 3. 
Τιτταυῖδβ Εἰ]. 4. 25. 
ΤΙεπιοηϊἀὰ5 [80. ν. 3. 3. 
Ὑγάεαυς Ατῇ. ἰϊ, ΄. τό. 

Χ, 

᾿Χοηΐδ8 ΕἸδὰβ 111. 2. 27. ποῖ, 
ΧοηοοΪ 65 1.86. {{1. 4. 20. 

Ζ. 

Ζεηϊβ Παγάδη, {ἰ]. 1. 19... 
Ζευχίρρυς [«Δοεὰ, ΕΡΏοταϑ ᾿ἷ, 3. το. 
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Α. 

᾿ς ἈΒΑΣΙΔΕΥ͂ΤΟΙ Θρᾷκες ν. 2. 17. 
ἀγαφὸν ἴϊ. 3. 56. Ὁ ἀγάομωαι. 
ἀγάλλεσϑαι ἵν. δ: γι νῖ. 5. 23. εἴ 48. 

Ψἱϊ, δ. 13. Ρἰασοτα ΠὈΪ αἰϊαὰδ τε, 
Βιοτίατὶ, ἐβεγγὶ απί πιο. 

ἀγαπᾶν εἰ 11]. 1. 5. σοπτεπίαπῃ δ, ἢ. 
ἄγγελος ἸἹεραῖαϑ ἱ. 4. 1. {Π]. 2. 14. 
ἄγειν ἴῃ νἱποῦϊα ἄποοτγε ἰἰ. 4.1. γ184 6 

ἀγώγιμος. ἄγειν καὶ φέρειν, ἈΡΘΤΕ 
ἔεγῖθ, ρτϑοάδβ ἃρΈτΕ ἰϊΐ. 2. 11. εἴ 30. 
ἄγειν καὶ καίειν 11], 2. 5. 

ἀγνωμονεῖν '. γ. 36, ΡΙυίατοῦ, ΑἸοΙΌ. 
ΟΔΡ. 14. Εἴ 1ο. ἀγνωμόνως νἱ. 3.11. 
ἰπίοϊτίαπι (δαὶ (ο]εῖ ἱπηργαάεπεῖα, 
Φυϊ τα δίααθ ἱτηργο 88, 

ἀγορὰ σογηπηθαῖα8, Γ68 νΘηδ} 68 ἰἰΐ, 4. 
11. Υἷ. 4.9. ἀγοραῖος ὄχλος αὶ 

σοπηπηδᾶῖαπὶ αϑεσγε εἰ νϑηάϊτ νὶ. 2.᾿ 
12. ἀγοράζειν ἴῃ ἴοτο νοτίατι ἰἱ. 4. 
14. 

᾿Αγροτέρα ἵν. χ. 2ο., ίδπδε νοηδίτ! οἷ 
σοβπηογῆθῃ, 

ἀγώγιμος Υἱῖ. 3. 11. ποῖ. 
ἀδημονεῖν τὴν Ψυχὴν ἵν. 4. 3. ἀηρὶ, {τὶ - 

ἤξεη εξ. 
ἀδίκως καὶ π'αρὰ νόμον '. 1. 27. 
ἀὰ, τὰ ἀὰ παραγγελλόμενα ἰὈϊά, 
ἀϑρόε ὠδενὸς ν. 1.12. φρατόπεδον ἀϑρ6- 

ὥτερον νὶ. 4. 9. ἀϑροιζόμενοι ἐς ἱ. 4. 
3. αυἱ 60 σοηνοηΐγα το πθηαγ. 

ἄϑυμος προσθολὴ Ἰἰϊ. τ..18. ἢ Ἰοουϑ [ἀ- 
ἠὺ8 οἵ... 

αἰϑρία οοαπι Γογεηὰπὶ ἱ. 1. 16. υἱῖὶ, 
Ὧν 3.1. 

αἱρεῖν βασιλέα, ἀςὈ6Ι]άγα ἰ1]. 5. 1. 
αἴ ἐσϑα; ἰφὸς, ετίρεγε, νἱ. 2. 29. 
ἈΝ ἔαυΐζαβ, νἱϊ. τ..31. 
αἰφσία κοινὴ, οΘοτατηπα ογί πΊθ ἷ, 7. 18. 

αἰσιώφατοι ν. 2. 35. 
«ἰσιάζεσϑαι, ἀοουΐατιὶ ἱ.. 6, ς. εἴ 12. 

11. 1.32. ὙΤΠυογά. νἱ- 653. 
ἀκάτιον νἱ. 2. 27. γεϊοσατα βεπυξ. 

γιάς ποίδπι βοπλϊ ἤδτη. 
ἄκερδες νὶ, 3.11. 
ἀκήρυκτος πόλεμος νἱ. 4. 21. ἰῃϊεγηθοῖ-: 

Ὡὰπη ὈΕ]Πὰτη, φαοηίαμπι νοὶ ηοπ ἴπ- 

ἀϊοίταν τότε, νεὶ το ῥγθοοηξ 
ΟῚ ΘΟ ρΡΟηἰταΓ, 

ἀκμάζει σῖτος ἴ. 2. 4. ΤὨυογα 465 ἵν." 
τ. αἀππεϊηροϊς περὶ σίσου ἐκξολὴν εἰ Ο. 
2. πρὶν τὸν σῖτον ἐν ἀκμῇ εἶναι, ααοά 
οἂρ- 6. οἷ σῷ σίτω ἔτ, χλωρῶ ὄντος, 
Νοῆετγ ἀκμὴ ϑέρως ν. 3. 10. 

ἀκονάσϑαι, ἀσοΓα νἱϊ. 5. 20. 
ἀκρισία, οοῃξαῆο νἱϊ. 5. 27. 
ἀκροθόλισμὸς ἱ. 3. το, ἰ1δὲ. Ὑ εἰ το, 
ἀκρόπολις ἴὉΪ Γξηδἴα5 Πα είατ νἱ, 4. 20. 

Υἱϊ. 3. 5. } 
ἀκρωνυλία ἵν. 6. 4. Απαθαΐ, {], 4. 23. 
ἀκρώρειαι νἱϊ. 2. 10. 
ἀκρωτήρια νεὼς ἰἷ, 3. 9. Ὠίησ ἀκρωτη- 

ριάζειν ναῦς νἱ. 2. 24. εἰ 10]. 
ἄκυρον ποιεῖν τινὰ ν. 3. 24. 
ἀλαλάζειν ἵν. 3. 17. 
ἀλιμενότης τῆς χώρας ἵν. 8. 7. 
ἀλκὴ Ὀε᾿Πἶοα νἱγίαβ ἵν, 8, 18. νἱ. 1. 4. 
ἀλλάξασϑαι ϑεσσότας ἵν. 1.35. 
ἄλοξα ἱερὰ, νἱξεῖτηα, εχία, αἱ Ιοθὰς 

ἠεοἰποτὶβ ἀςεῆ, ἱπίαδαδα Π|. 4. 16. 
ἦν;.). 5. 

ἄλλωφε καὶ ῥτοοίοτι π. 88:8 ρ6. 
ἀλφίσων τεῦχος '. 7. τ. 
ἀλώμενοι ἜττδΏϊΕ5 Υἱϊ, 2, 9. ποῖ, 
ἁμαξιαῖος λίϑος ὶὶ. 4. 18. 
ἁμαξισὸς, νῖα, ΡεὲΓ αυὰπὶ ρῥἰαυῆγαπι 

νΘὩὶ ροβῖι, 
ἁμαρτάνειν εἰς ϑεὺς ἴ. γ, 20. 
ἀμαχὲι πα ρυρηᾶ ἱ, 5. 18. 
ἀμελὲς, αασὰ περ! ρίζα νἱ. 5. 48. 
ἀμέμαϊως, οορίοΐξ, ΠΠ᾿Ὀ ταὶ τοτ, 11. 1. 

13, 

“Αμεέσισοι ΥἿϊ. 5. 2. ποῖ, 
᾿Αμφίαλος, ἡ, ἵν. 2.13. ποῖ. 
ἀμφιγνοηϑ εὶς, ἀδ αὰὸ ἀμθίταῖαγ, ποπ 

ἀρηϊζα8, νἱ. 5. 26. 
ἀναξαΐνειν αὰ Ῥετγίδταπι τερβεπιὶ δάϊτγε. 

ἵν. τ. οἱ καταδαΐνειν ἀς ἰΐ5, 4 80 
εο τεάεαῃς. 

ἀναδάτης εα068, Υ. 3.1. 
ἀναδάλλεσθαι ἀϊβέεττε ἰ. 6. τι. νυἱ, τ. 

ι 

5: ᾿ 
ἀναξιξάζειν τὰς ναῦς, Ταδάποσεγε, τυρὸς 

φὴν γῆν ἴ.1. Δ. ν 
ἀναθλίσειν Γαΐρίοετε Υἱϊ. 1. 30. 
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ἀνάγεσθαι ῬτονεὮὶ ἴῃ δἰζαγα ἐσὶ ἱ. τ. 2. 
εἰ ττ. ὡς ἐπὶ ναυμαχίαν ἷ. 1. 12. 
νἱ. 2.ὄ 16,17, 18. εἴ ἰδὲ. Πἰπο ἀνα- 
γωγὴ ἰ. 6. χ8. 

ἀναγκαῖος Ποβπιαίαβ ἵ: 7. 16. σὰ ἐκ 
θεᾷ ἀ ἀναγκαῖα ΠΘΟΟΗ 858 πδίατεε ἱ. 7. 

36. ἀναγκαῖον νεὶ ἀνακαῖον ΟΆΓΟΟΓ 
γν. 4. 8. εἴ 14. ποῖ. 

ἀναδείκνυσθαι ἀετηοηθτατα ἰἰϊ. 5. τό. 
ἀναδέισϑαι πᾶνεπι οἀρίατη τοὶ ἰραγα ἃ 

νἱξιγίοε ἱ, 6. 21. ν. 1. 9. εἴ 18. εἰ 
110], 

ἀναξευγνῦναι φόλον ἴἰϊ, τ. το. ἢ ἰεξδιῖο 
ἴδπᾶ. 

ἀναξωσυρεῖσϑαι τεοο Π]ατὶ ν. 4. 46. 
ἀναϑαῤῥεῖ ἡ πόλις ἀτίπχυτη τείαπηϊε ἱν. 

2,25: 
ἀναιρεῖσϑαι τὸς "δ 1Ο]]6γα ἐρεϊϊεη.- 

ἀοβ πιογίῃοβ. ὅεθρε. 
ἀνακαλεῖσϑαι ἴῃ 785 Ὅρσαμῃ Υἱϊ. 4. 33. 
ἀνακαλύψασθαι ν. 4.6. 
ἀνακοινῶσϑαί σινε νὶ. 3. 8... νἱῖ. 2. 20. 

ἐὰε. τψοὶς αἰχῖς σογπεὶ. Νερ. Μ|ΐε. 
. ΤὨεπι. 2. ἀνακοινῶσϑα, ϑεοῖς» 

εἰπϊβερα Μοτο. 
ἀνακυφίζεσθαι ν. 2. 28. α1ϊ185 ἀναα]ρῶ- 

σ. γυλὰ 

ἀνακρίνειν, ͵υάϊοατε Ῥ. 3.286. 
ἀναλογίξεσθαι 1 ̓ἴν. 4.23. εἴ 40. Βἷπο 

ἀναλογισμὸς, ταῖιϊοοὶπαῖο, οοῃῇ!ὶ- 
ΠῚ ν. 1. τό. 

ἀναλύισϑαι, τεάϊτηετς συΐρᾶτα νἱϊ. δ. 
18... 0. 

ἀναμνήσκω ὑ ὑμᾶς τὰ ἰἰ, 3.30. 
ἀναξυνῶσϑαι ἱ. τ. 10. 
ἀνασεσαννῦναι σὰς τούλας ἰἰϊ. τ. 10. 

ἀναπεαήαμένης παρόδω νὶ. 4. 27. 
ἀνασ]ιρῶσϑαι, ἀϊοίτΣ ἀπίτὰ5 ἰονὶβ εἴς- 

ἐεττὶ, 10}}}, ἐπαΐρεσϑαι 11], 4. 2. 1]. 
1. 14: 

ἀέφεν, ἱπιργϑη 5 ἱν, 5, 8, νυἱὶ, 5. 
ῬοΙχ νἱ. τοι. 

ἀ ἤναι ῬΕΙ͂ Ῥγεδοοηοπὶ τοπυηιίατὶ 
ἷ, 4. 20. 

ἀναρχία, ἃππὺβ, Οὐὺβ ᾿Ατοποη, πὴ 
ΠῸΠΙΟΙΔΙῺΓ ἰΐ. 3.,.1. 

ἀνασσιᾷν σοὺς ὅρους, ταν] ]οτο ἷἱν, 4, 6 
ἀναφρίφειν, ἰῃ ἀρτηίης νἱν 2.21, νἱ, 5. 
1, ἀναφρίφισϑαι ἐν τῇ Ἑλλάδι νἱ. 
3. 17, ἐν σῷ φανερῷ νἱ. 4. τ6, νἱὶ. 
3. 2. Ὠοῖ, 

ἀνατειχήζειν τοβσοτο πηΌτΟϑ ἱν, 4. 18. 
Βίηο ἀνατεχισμὸς ἵν, 8,9. 

ἀναφιύγειν εἴἴωρετο νἱ, 5, 40, ΔοΓΟἰνὶ 
ἰϊ, 3, 50. ποῖ, 

ἀναφυσᾶσθαι υἱῖ, τ. λ4. Τὸ ἰηβαη, 
ἀναψύχειν τὰς ναῦρ, τοσαϊοίοοτα ρϑιὶ 

ἷ, 5,6, νἱϊ, τ, 19. 
ΩΣ δοῦλα {ετνὶ σαριϊνὶ ἱ, 6, 15. 

ν μα ποδισϑῆναι ἱ, ὅ, 14. 
ἀνδρικὸρ χορὸς νἱ, 4. 16, 

ΙΝΌΘΕΣ ΘΕΖΕΟΙΤΑΤΙ5. 

ἀνδρομήκης ἱ 111... 2. 3. 
ἀνειπξιν ξαΐσεγαε ΡῈΓ Ῥγεοοπεσα 1], τ. 

23: 
ἀνείργειν. Υἱ]. τ. 31, 

ἀνέλκειν, ἀνελκύειν ναῦς, [α Ὀάπσετε 1, ς, 
δ,᾽ 1, δ 17. νἱὶ, 1. 36, 

ἀνέγκλητος νἷ. τ. 4. ἢ. 316. 
ἀνιπιτήδειος, αἰϊεπ5, ᾿πἰ Πλϊοὰ 5 Υἱϊ. 4. 

6. 
ἀνέχειν Οὐ παῖς. Ρεγίδνεγατγε ἱ. 6. 20. 

ποῖ. ἰϊ, 2: τό. {εὰ ἰαρεῃά. ν᾽ ἀδτυγ 
ἀνσέχειν---ἰ περ ἀνέσχειν, σἀπὶ ἰοτα- 
Ρεῆδ5 οεβαῆξι ἱ. 6. 28. ποῖ. ἀνί- ᾿ 
σχων 'ϊ. 1. 23. 

ἀνήκεφον κακὸν νῖ. 3.16. 
ἀνϑοσμείας οἶνος νὶ. 2. 6. 
ἀνιέντες ἐλούνεσι, πα τη ῃ5 ΒαΌΘηΐβ ἰϊ. 

4. 32. «ἀδὲν. ἀνίεσαν ἰϊ.. 3. 46. ποῖ. 
αἰπηίείετε, ἀνήσομεν ἰὶ. 3. 51. Υ. 2. 

. 38. νἱϊ. 2. 12. 8] 1ὸ Γϑηία 1). 4.11. 
ποίῖ. 

ἀνίφημι. σὴν ἱκαλησίαν, ἀϊταϊείο 11. 4. 42. 
᾿ ἀνίσχων ἥλιος ἰἴν αν 23. ΟΥΘΏ8. 
ἀνοίγειν, ἀε πανί θυ}. 1. 2. ἧ. δ. 13. 

ἱ, 6. 21. ποῖ. 
ἀνοικοδομοοῖν ἵν, 4.10. 
ἀνανάγειν, ἀδ]αναγέσθαιϊ, ὄν Ω  : 
ἀντάξιον χρημάτων ἵν. 1.Ὁὕ5. 
ἐνετέχειν Γι βίπογο, το θγᾶγο ἵν. μὰν "Ἔ 
ΟΡ ηἰ 1ἰ,. 2. τό, 

ἐντικόπῆειν, τοηἰεὶ 1, 3. 15. οἵ 31. 
ἐἐντίληψις αἰ. ας. 5" 
ἀντιλογίζεσϑαι νὶ. 5. 24. 
ἀντιμέτωπος ἵν, 2. 12. 
ἀντιπρόσωπος Υἱ. 4. 22. νἱ. 5. 6. 
ἀνείπρωρος ΕΧΘΤΟΪ τα 5 4υϊεὶ Υἱἱ. 5. 23. 

ποί. 
ἀντισυνϑάνεσθαι ἰἰϊ. 4. 10. 
ἀντιῤῥόπως ν. 1. 16. 
ἀντιςρίφειν Υἱ. τ 28. 
ἀντίσυσον νἱ. 3.6 

ἀνυπόδητοι καὶ γομεναὶ ἀἰ. ἴτῶι 
ἄνω ἵν. τ. 2ο. ἱν, 8. 17.. ουπὶ ἀδ τε- 

Εἴοπο πηαγίεἰπλα Γασίαπι 48 ἰῃ τχς- 
αἰϊτεγγαηδᾶπι ργο οι (οἰτὰγ ς αἱ οοη- 
(τῷ κάτω, οὐπὶ αἷ8 ἱηὰς τοαϊξ οο. 
ἄνωθεν ἃ τοΓβῸ νἱ. 4. 22. 

ἀξιίσ'αινος ἵν. 4. 6. 
ἀξιοφίωφορ ἰδὶά, 
ἀξιόσκιπῆα νἱ. τ. 4. Ρ. 316. 
ἀσαίρειν αὐῖτς ἱ, Ν 15. Υἱν 4. 33, 
ἀπαντησό γος ἷ. 6. 3. 
ἀπαντικρὺ νἱ. 4. 4. 

᾿Λπατώρια ἰ. ᾿, 8. 
ἀσεισεῖν ὑπὸ κακῶν νἱ; 3.}1ὺ δ. 
ἀσισδιν ἰηοθεάϊεηϊετα εὔξ ν, 2. 1. 

Μαϊοκεηαὶν δὰ Ἡοτοάοι, Ρ. 489. 
ἄσλνε ἡᾶνὶβ νν 1. 18. 
ἁσλῶε, ἰῆβεπαο, ἥποοτς ἵν, αι. τό, ἷν. 

εἰδι ἁσλότης σῆς πούλιως νὶ, Ι, 6. 

ἀσ ψημείω, ἀδίο ἤξῃο νἱ. 2. τό. 



΄ 

ΙΝΌΕΧ ΟΒΟΙΤΑΤΙΒ. 

ἀποξάλλειν ἀπό τινὸς 'ϊ. 4. 3. 
ἀποθλέπσειν εἰς νησύδρια νἱ. τ. 4. Ρ. 315. 
σνῖάς ποῖ, εἰ δά ἰϊ. 3.31. ἀσποθλέπει 
εἷς σὲ ἡ πόλις νὶ, τ. 4. 

ἀπογινώσκειν, σὸ, ΠΟΙ] νἱῖ. 5. 2. 
ἀπογράφειν, οοῃμῇῆρηαγε 111, 1. 22. ἰΪ. 

4. 8. ᾿ 
ἀσογράφεσθαι τιοτηξη Ρτοβίετὶ 11. 4. 8. 

νἱ. 3, τῷ. Υἱῖ. 4. 4. ᾿ : 
ἀποδεικνῦναι, νόμον, ῥτοΐεττα, ρτοτῃ}]- 
᾿ΒΆγα ἴ1.,3. 11. ἀρχὴν ΟΥΕΆΓΟ ἰΪ. 3.. 
18. κενὸν, τεάάετε νδσαυπὶ υἱϊ. 3. 
7. ποῖ. ἐλεύθερον ᾿ἰθεγαπι ρτθοατο 
ἷν. 4. 6. 

ἀποδιδόναι τὰ ὀνόμωτα πρὸς τοὺς οἰκείους 
νἱ. 4.16. ἀποδίδοσθαι, νεπάετε, 1ο- 
οὔτε ἱ. 6, τ4. εἴ τό, ἰϊ. 3. τ8. ἷν, 
8. 27. 

ἀποδικεῖν, ἴε ἀείεπάετε ἴῃ ἠιάϊοῖο ἰ. 7. 
21. ποῖ, 

ἀποδοκεῖ μηκέτι χρῆσϑαι νἱϊ. 4. 34. 
ἀποϑύειν ματίετη [Δογϊῆσατε, δεκάτην 

οἴἴξετγε ἀδοιπηᾶβ ἀδο ἷν. 3. 21. 
ἀποκαλεῖν τενοοᾶτα νἱΐ. 4. 20. 
ἀποκάμνειν πόνον νὶϊ, 5. 19. 
ἀποκηρύσσειν ῬΕΙ͂ ΡΓΕΒΟΟΠΘΠῚ νεῖδγα ν, 

2. 18. 
ἀσποκναίεσθαι, αἰἴοτὶ νἱ, 2. τ΄ 
ἀποκοιμᾶσϑαι ν. τ. τό. ποῖ, 

. ἀσοκομίζεσθαι τεοορίαπῃ τεΐεγγε ν. 1. 
Γ 

ἀποκοταξίξειν ἰϊ. 3. Ἐο. ποῖ, 
ἀποκρόξιν γερο! ]εγα ν. 3. 22. Υἱ. 4. 4. 

νἱϊ. 4: 1λδ: ν. 4. 4. 
ἀπολαμξάνειν ἱπιοτοϊαάσθτα ἷ. 1. τό, 

ποῖ. 
ἄπολις νἱ. 3... 
ἀπολογίζεσϑα, ταῖϊοπο5 τεάάοτγε νἱ. 1. 

ΓᾺ 
ἀπολοφύρεσϑαι τὴν ξυμφορὰν ἱ. τ. 27. 
ἀπολυσικῶς ἔχειν Ν. 4. 25. ποῖ, 
ἀπομάχεσθαί τινα Υἷ. 5. 44. Μοτι8 εχ 

 οίερῃο Αγομεθοῖ, 11. το. 2. ἀπο- 
μάχεσθωι τὰ ἑρπετὰ ἀρροίαϊξ, 

ἀπόμισϑος, ααἱ Πιρεπάϊαπι ποη δσοῖ- 
ΡΪὲ νἱ. 2. τ6. 

ἀπονενοηῤένος, ἀπονοηϑὲὶς νἱ. 4. 23. 
Υἱ!.. 2. 8. νυἱῖ. 5. 12. 

ἄπονος, Ὠοτηο τη }]15, ἱπιθ 6 }}15 ἢ. 4. 
Ι . 

ΤΡ ἀϊπυγϊεΐοτε ἃ ἴε ἷ. 1. 29. 
ἀπορεῖν ἱ. 1. 23. ἀπόρως ἔχειν ᾿ῖ. 1. 2. 
ἀπόῤῥοια ν. 2. 5. 
ἀσοσημαίνεσθα, ἰἰ. 3. 21. ἰϊ. 4. 13. 

ηοΐ. 

ἀπὸσιμῶν ν, 4. 50. 
ἀποφρέφειν τἀναντία ἰἰϊ. 4. 12. ποῖ. 
ἀποφαυρῶν, εἰ ἀποταφρεύειν ν. 4. 38. 

νἱϊ. 4..32. 
ἀποσῶμαι. ἀπέσσεα ἸιΔοοπίουτηῃ, πιοῖ- 
ἴα εἴ, ΟὈἸ Οἱ, 1. 23. ποῖ, 

ἀποτάσσειν Ἰοσατῃ (εοτῆ πη Δ ρΠατε ἰπ 
δοίεν. 2. 40. ; ' 

ἀποτειχείζειν πόλιν '. 3,3. εἰ 6. 1ἰ. 4. 

μδαδονθι, ΥἱΪ. 1. 19. 
ἀποτρέπειν τὴν εἰρήνην νῖὶ. 3.12. 
ἀποτυγχάνειν, οοηδία ἐχοίάοτα Υἱ]. 1. 

2» 
ἀποφαίνειν, ΠΆΤΓΑΤΘ ΥἱΪ. 2. 1. 
ἀποφεύγειν ΔΌΓΟΙΪνΙ 1. 3. 12. Υ΄ 4: 33. 
ἀσόφϑεγμα ἰϊ. 3. 24. 
ἀποχῆν ΟὈγμετΕ ἴϊ, 2. 2: Υ. 2. 4. 
ἀποκεχωλευμένος Υἱϊ. 2. 9. 
ἀποψηφίζεσθαι ἰἰϊ, 5. 8. 

Υἱΐ. 4. 33. 
ἀπραγμόνως νἷ. 4. 27. 
ἀπροϑύμως ἱ. 6. 4. 
ἀπρονόητον ἣ ὀῤγὴ Υ. 3. 7. 
ἀπροφάσιφος Υἱ. 5.. 48. 

Υἱϊ. 3. 7. 
ἀσπύλωτος ν. 4. 20. - 
ἐργυρολογεῖν ἵν. τ. 12. ἵν. 8.30. ἀργυ- 

φολογία ἐ. τὶ 8, 

ἀριςφξίιον ἷ. 2. ἢ. ᾿ 
ἀρκεῖ ἐμοὶ ἱ, 6. 5. ἐδὲν ἀρκέσει μοι 11, 3. 

53. ἤρκεσαν καταλῦσαι Ν. ὁ. 1. οὐ 
μόνον ταῦτ᾽ ἤρκει ᾿ἰϊ, 2. 21. ποῖ, 

ἁρμάμαξα ἰἰϊ. τι το. νΥἱ. 5. 9. Μιὰς 
ποῖαβ8 δὰ Χεπορμοηιὶβ Ογτορϑά. 

ἁρμοςτὴς, ΓΆσΟΠ65. τα ἢ δὰ οἰνίταῖες 
τερεηάαβ ἀϊοαπίαν ἁρμοςαί ς ̓ἰάστη 
ἁρμοφῆρες ἵν. 8,.39, ἁρμοτὴς κατὰ 
γὴν ἴἰ. 4.10. 

ἀρτῶν, πόλις ἠρτημένη ἔκ τινος Υἱ. 1. 4. 
Ρ- 314: ἐκ τῆς ϑαλάτίης ἤρτηται ἡ 
σωτηρία Υἱὶ, τ. 6. 

ἀρτοκόπος, ῬΙΠΟΥ Υἱϊ. 1. 26. Ῥοϊὰχ 
ν]]. 21. 

ἄῤῥητα ἱερὰ νἱ. 3. 6. ΕἸευΠηΐδ ἔδοτᾶ. 
ἀρχεῖον, οὐτὶᾶ ν. 4. 58. 
ἀρχηγέτης νὶ. 5. 47. ΥἹΪ, 3.12. Υἱ. 3. 
“6. ποίδ. ῖ 

ἀσϑένεια ταοτΌυ νἱ. 4. 18. 
ἄσκησιν καταλύειν νὶ. 3. τό. ποῖ. 
ἀσπίδων μετὰ καὶ ἵππων ρτογετθ. ἰἰ. 2, 

48. ποῖ. ἐπ᾽ ἀσπίδων πεντήκοντα εἰ 
Ππλα ᾿ϊ. 4. 11. Υἱ. 4.12. ἰάδηι 
αυοά ὁπλίσων, Αἰρίάεπι βεγεπίεπη 
ἥλιο, ροῦπᾶ στα Πἰτατὶβ Γδορά, 11]. 1. 

Υἱ!. 1...2- 

᾿ 

ἀπροφασίτως 

ΝΕ ΜΝ οἰκεῖν '. 2.10. 
ἀτεχνῶς, φἴδηε νἱῖ. τ. 49. 
ἄτιμος ἰἰ. 2. 11. ποῖ, 
ἄφα ῥτὸ τινὼ 111. 4. 24. 
ἀε)ικίζειν ἱ. 6. 13. 
αὔλιον, οδϊα ἰἰϊ. 2. 3. αὐλίζεσθαι ἱ. 

6.36. 
αὐφογνωμονήσας, Ῥῖο ΔΙΌΪΕΠΟ Υἱϊ. 3. 6. 

ϑὶς αὐτοὶ γνόντες ν. 1. 31. 
αὐτσόϑεν εχ εο ἱρίο ἴοσο ἰϊ. 2. 13. Υἱί. 

5. 3. εἰίατα ἀς ἰεπηροτε ἀϊοϊταΓ. 



460. 

«αὐτοκράτωρ 
ἴϊ.. 2. ΤΙ. εἴ 8110]. 

αὐσομάσε ἀπὸ ϊ. 7. το. 
αὐσὸς δέχατος ἴϊ. 2.11. 
αὐσονόμοος 1ἰϊ. τ. 20. νἱ. 3.7. ἀσό «ι- 

νος Ν. 1. 36. νἱΐ. 1. 36. 
«ὐτοσχεδιάξειν ν. 2. 32. Ὡοΐ, 
«ὐτοχειρία νἷ. 4.35. αὐτόχειρες ΥἹΪ. 3. 

αὐσόχϑονες Υἱῖ. 1. 12. 

ἀφανίζειν, σεἴαγε 11]... 3. 9. ἷν. τ. 25. 
ἀφανίζεσθαι τηστρὶ 1. 6. 24. «σόλις 
ἀφανίξεται ἵν. 4. 6. 4110 δ ηἴα νἱ. 3. 
ἣν - 

ἄφιασσος χώρα, τοῦ ἀρία δ4αῖ5. ϑγπο- 
ΠΥ͂ΠῚ. δύσιπ'πος ἴἰϊ, 4.12. ἀφισσέια 
᾿τηροτ τα ἐααϊτα πα. Χεπορῆ. Ἱ“5- 
παρχ΄. 8. 13. Τῃ Ροϊ]αοε ἱ. 210. 
ῬΙῸ ἄνισος τεξὶε Οοά. Ἑαϊκεπῦ. 
ἄφισασος. Ν᾽ὰς Ηείγοῃ. ἴῃ ἄφ,πποι. 

ἀφϑόνως διωιτᾷσθαι, Ἰααῖς ν, 1. 14. 
ἀφιξᾶναί τινα, ΔΌτοΟραΓΕ Δ] ̓ουΐ τηὰηὰβ. 

Υἱϊ. 1. 45. ὅσοι ἀποφαῖεν ἴ1}.. 5. 10. 
ἀφορμὴ ἵν. 8. 32, 33. ποῖ, 
᾿Αφροδίσια ν΄. ἃ. 4. ποῖ. 
ἀχάριφος ν. 2. 37. 
ἀχϑεινῶς ἵν. 8. 27. 
ἔχεσθαι ἐπὶ νἱϊν 1..32. 

Βάδην, ρεἀεϊεηιίπι ν. 4. 53. 
βαϑέα φάλαγξ, αοῖε5 Ῥτοΐαηάα ἵν, 2. 

τς ἢ. {Π|.. 4.1.3. 11. 4... 8. εἴ 10]. Ηΐπο 
βάϑος αοἰεὶ. 

βαλάναγρα ν: 2. 29. Οαίαυν. δὰ 2Ε- 
Παδὲ Ῥοϊϊογοοῖ. Ρ. 511. 517. ἴπ Ρο- 
Ἰγθῖο Ἐτγπθῆϊὶ τ. ἢ]. 

βάραϑρον ἵ, 7. 21. ὅ0Π0}. Αἡδορῆ. 
δὰ ὅιμι. 431. Ηδτροογ. 

βαρξαρίξειν, ὈδτΌατ5 ἕανετς, {, Ῥεγῆβ 
γ, ἃ. 238: 

Βιενδίδειον ᾿ϊ, 4. 8. Οοτῆπὶ Βαπὶ Ατες. 
τοΠ1, ἰΐ, Ρ, 313. 

βίᾳ τινὸς 11]. τ΄. 21. 
βίος, νἱξιαβ νἱϊ, 1. 5. οὐ βιωσὸν ἰἱ, 3, 

ο. ᾿ 

βοῆς, ὅσον ἀσὸ ἕνεκεν ᾿ὶ. 4. 31. ποῖ, 
βοηϑεῖν πρὸς ἱ, 2. 2. εἴ 4110], ἐσὶ 1,1. 

4. ἰρ', 1. 26. 
Βοιωτάρχαι Ν, 4..4. 
βυϑυτιῖν εὐαγγίλια ἵν, 3.14. 
Βυλαία 'Ἐφιὰ ᾿ΐ, 3.21, ποῖ, 
βυκόλια βτερεθ Ὀούτη ἱν, 6. ὅ. 
βῦς ἡγιμὼν νἱ, 4. 20. 

.ι 

Ταιαῦχος, Νερίυπυϑ νἱ, 5. 20, ἴλιοο- 
εἰ», 

» ἀυχ εἰ Ἰεραϊαβ ἱ. 4. 20... 

ΙΝΡΕΧ ΘΟΕ ΕΟΙΤΑΤΊΙΒ.: 

Γαφὴρ, νεηΐοσ, εἀθπάϊ Ἰυδάο ν, 3... 
ΓΑ Σκδρᾷ 

γενναῖα ποιεῖν, ἂς νεηΐο ν. 4. 12. 6 ᾽ 
Τέροντες ἀξ ἴδπατα [,ἀσεά. 111. 3. 5. ΨΊΐ. 

1.32. Οἴσετῖο Ὀινίη. ἰ..43-. 
γεραίρειν φεφάνοις '. 7. 36. 
ψήλοφος Υἱϊ. 1. 20. οἴ 4110]. 
γίγνεται, τὰ ἱερὰ, Ἰϊϊαπε ΠοΙ ΘΕ 1]. 1... 

17. ἵν. 8. 36, σὸ γιγνόβῤοενον βψε: 
ταῖδ, νἱϊ. 4.33. κραυγῆς γενομένης. 
ἐὶς σὴν πόλιν Χὶϊ. 2. 27. τακεῖ καλῶς 
γίγνεται ἵν. 2. 3. ποῖ, νἷ. 2. 15. 
σάδε εὖ γίγνεται ἵν. 3. 2. ᾿ 

γλισχρῶς, ϑοδτα Υἱϊ, 2. 17. 
γνώριμοι ἰϊ.. 2. 6. ποῖδ. : 
γραμμακεύειν εἴα Γοτ θᾶ πὶ ν. 4. 2. 
γράφειν γνώμην ἰ. 7. 36. ρΡΙοΟροΟΠοΓα ἴδῃ 

τοητίατῃ, ἴῃ 4υ8πὶ δὲ ἀδοτζεϊυτη. 
Γραφεὺς ἵν. 1. 18. ποῖ, 
Γυῤινῆτες ἰϊ, 4. τό. 
Γυμνοσαἰδίαι νἱ. 4. τό. ποῖ, 

, 

Δ. 

Δᾳδῶχος νἱ. 3. 3. ταϊπἰἶοῦ (Δοτούυπι, 
ΕἸεαΠηΪογα τ... Ἢ 

δαιμόνιον, τὸ, ἦγε νἱ. 4. 2. ᾿ 
δαιμονίως ἀποθνήσκειν νϊ. 4. 3. 
δαμοσίω, νἱὰς δημοσία, 
δάλη, Ρο τηεπ ἀϊδησπι ἰοπηρὰβ. δά 

ψοίρογα πῇ ἰ. 1. 3. ἵν. τ. το. Ηαιοῆ-, 
ἰηῇ, δὰ Χοηορῃ. ΑπδΌ. ἱ. 8. 5. οἵ 
ΤΆΥΟΠογ τόσ. ἱ. Ρ. 76. οἱ τοῦ, ἴϊ.. 
Ρ. 218. 

δικάσην ἐκλέγεσθαι ἴ, 1. 22. δικασευ-, 
σήριον ἵν. τ..22. Ηοπιβοιῃ. δὰ Ροὶ-, 
Ἰαο, Υἱ]]. 132. 

δεύτερα, τὰ νἱ. τ. 
δέχεσθαι ἐς χεῖρας, εἰς δόρυ, γεὶ Πτηρ)]1- 

Οἰζοι, οχοίρετο ἱπιρεῖαπι Ποῆὶβ ἰΐ,. 
ἸἉ, αν. 321, ψ]Ϊ, 4. 30, εἴ 

ματα. 
δηρηγόρορ νὶ. 2. 30. νἱ, 3,3. 
δημοσία (σκηνὴ) 1ιλορα, νἱ, 4, 14. ἷν. 

5. 8, ἶν, 7. 4. ποῖδε, οἰκία νἱϊ, 4. 36. 
ἘΡΜΌΝΝ. να ὍΝ Οἴσοτο ἰνίη. 
ἷ,.43. σὼς σερὶ τὴν δηβοσίαν, - 

διὰ νλλδῆ, νἱ. ρβ 
διαθατήρια (ἱρὰ) Εἰϊ, 4... 3. 1{},Φ 5... ἵν,, 

7.2. Ιάξηι οἴ ἐπὶ σῇ διαδάσιν θύειν. 
νἱ, 4.19... 

δια ͵ αν νἱ, 4. 16, 
διαδικάξισϑαι ν. 3. 10, 
διαξφῇν νἱΐ, 1, 8. 
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ΙΝΡΕΧ ΟΖ ΟἸΤΑΤΊΘ. ἀδι 

διαϑρδεώ 1, 6. 4. Ὑπαογά: νἱ, 46. ἢ. 
91. 

διαιρῶνται τρία μέρη τῆς ἡμέρας 1. 7. 
24. 

᾿ διακαρτερέω Υἱϊ. 4. 8. υἱῖ. 2,1. 
διάκειται ἕπω ἵν. τ. 14. νἱ. 5. 1. 
διαλλάσσειν ροτπγατάτε ἱ, 6. 4. τεσοη- 

ΟἸΠαγα ἀπηϊοἰτίαπη ἱ. 6. 6. ἰΐ. 4. 28. 
᾿διαλλαγὴ ἰἰ. 2. τ΄. 

διαλογίξεσθαι νὶ, 4. 20. ᾿διαλογίξεσϑαι 
καὶ φυλάσεσθαι Ἰαπρῖε ΡΙαιάτοῦ, ΝῚ- 

οἷδε ο. 16, 
διαλύειν π᾿ πηῖσος ΑἸ ΠΌΪ γογα, τοοοποὶ- 
ΟΠΙάτο 1ἰ, 4. 25. Υἱΐ.. 4.25. ΑἸΠῸῚ ἀϊ- 
Πλϊτογα 11. 3..2.. νἱ. 4. 2. διαλύειν 
σὸν σύλλογον ἵν. 1. 30. 

διωμαρτύρεσθαι ἴϊ. 2.13. 
διωμάχεσϑαι νἱ. 4. 23. 
διαμπὰξ νὶϊ, 4: 23. 
διανυκτερεύειν ν. 4. 3. 
διωπίπἥειν, ρεττατηρεῖς εἰ Ἔναάογα {Π]. 
ἘΓΎ, Ὁ, γὰ, 

διαπόντιος νἱ.. 2. τό. 
διαπράξεσθαι παρά τινος Υἱϊ. 4. 7. δια- 

σράτησθαι τὸς πορίζοντας Υἱϊ. 2. 17. 
διασωλέιν ἵν. 6. 6. 
διαρκξίν πολιορκούμενον Ν, 3. 21. 
διασκηνῶν ἰξ ἀρίφε ἵν. 8. 18. ποίδᾶ. 
διασώζειν τὴν πίφιν νἱϊ. 2. 17. 
διασπᾷν τὸ ὀχύρωμα ᾿ϊ. 2. 3. ἵν, 4. 

10. 

διωατάσσειν ἷ. 1. 26. 
διατελέσαι τὰ περὶ νἱΐ, 3. 4. 
διατιϑέναι, αἀβσετε ν. 1. 4. ἀγῶνας, 

ταοάοτατὶ νἱ. 4. 30. υἱϊ. 4. 29. δια- 
σίϑεσθαι νεπάεγε ἵν, 5. 8. ἵν. 8. 
24. 

χρβμμὼ ἀἰοοτάες νἱ. 4. 25. 
ΣΧιωδενω, τὸ φράπτευμεα ᾿1ϊ. 2. 17. 
διαχέεσϑαι, ἀἸ]8Ὁ1 νἱϊ. 4. 34. 
διαχειμιάξειν, Ὠϊαπηατα ἵν, 1. 16. 
διαχειρίξειν νἱῖ. 4... 35. 
διαχειροσονεῖν ἱ. 7. 38. 
διαψηφίξεσθαι '. 7. χ4. 1ἰ.. 3.1το. κατὰ 

φυλὰς ἰἱ. 7.9. διωψήφισις ἱ. 7. 14. 
διδόναι ψῆφον, ἴῃ Ταθταρία ταϊτίοτς υἱῖ. 

ἐν , 
δμδῦλὼ ἰ. 6.31. Τπαυογά. ἱ, 49. 
διέχει, ἀϊαξ 11. 1. 21. 
δι έναι, ἀϊπηϊττοτα ἰϊ. 4. 28. ἢ]. 2. 21. 
τἶν, 4. 19. εἴ 4110]. 

διϊὼν ἐπ᾿ οἴκου, ΔὈϊεπ5 ἵν. 5. 18. 
διἥφηροι, ἀἰβ᾽ Πρὸ ἴϊ. 4. 35. ἱ 
δίκαιός ἐςὶ λόγον ὑπέχειν '. 7. 2. τὰ δί- 

κῶας λαμβάνειν, ποιεῖν Υἱϊ, 4. 4. ποῖ, 
ἐκ δικαίου καὶ φανερῷ μάχεσθαι νὶ. 5. 
τό, δικαία ἐϊρήνη Υἱῖ. 4. το. 

δικαφήριον ἴσον ν. 3. το. ποῖ. 
δίκροτος, ναῦς ἰϊ. τ. 18. πᾶνΐῖβ5, 4086 ἃ 

ὉΟΌ5 τογαϊ Ὀ18 ᾿τυρε! τα Γ, σαία 
οι σοῦ, τὰ οοπίτα Μείροια. ἀς 

" φΑ τῖοα {ΓΕ Τ, ᾿ 59. ἱπιεγργείδιυσ 
Μοτυϑ ; μαᾶυά (οἷο, 8ῃ τεέξϊε. 

διοικξίσϑαι κατὰ κώμας Υ. 2. 5. διοικί- 
ζεινν. 2. 7. 

διοίκησις, δἀταϊηγδεῖο, ΨΙ εν Δ, 
διομοολογεῖσϑαι ἵν. 2. 13. 
διορίζειν ἀϊσερταπάο τεπὶ ἀεβηΐγε, οοη - 

πίττα νἱ. 5. 37. Υἱῖ. 1. 2. 
διπλῶν, σὸ, (ταυἀ α]επτῖα ἵν, 1. 32. 
διωθιεῖν 11. 1. 8, , 
διώκειν αὐτὸν, Τἐ αὶ ἷ. 1. 13. περὶ 9α- 

γάσου, ἀοσυίαγε Υἱϊ. 3. 5. 4] δοςσυ-. 
ἴατατ, ἀἰοίτατ φεύγειν δίκην, το ὁ 

δοκεῖν, δόξαντος τότῳ ἴ. τ. 36. πα 
δόγμα ἀεοτείαπ), εὐἀϊδιατη. 

δόρυ, ἐἐς δόρυ, ἀεχιτογίαπη, νἱ. 5, 18. 
οοπίτα ἐπ ἀσπίδα, Πηϊτογίατη. 
Πεχίγα επἰπὶ Ππαῖαᾶπι, Πηϊτα οἷν - 
Ρευπὶ ἴδηει. [τ ΓΟ γ]ὰ5 Αρα- , 
τη6 ΠΏ. ΨετΓία 118, δ ατί τη να η] Εἔδ᾽ 
αἷΐ χερὸς ἐκ δοριπάλσῳ ἱ. 6. 8 ἀεχίγα. 
ὍΌΙ {ΑἸ Πτὰγ πα ρόγὰβ Τπΐογργεβ, 4υἱ 
Ἰοσαπη επηοπάδγε οοπαίυβ εἴ. 

δελεύων ὑπ᾿ ἀμηχανίας Ἰ. 4. 15. ποῖ. 
δράγματα, ταληὶρ 1 νἱῖ. 2. 8. 
δρασετεύειν, Γαρττναπι 6 ἢ]. 4. 1.3: 
δραχμῆς μετέχειν ᾿ἰ, 3. 48. (εηδίότεπι 

εἶξε, ποῖ. 
δρόμος, βαάϊαπι οὐπογαπι νἱϊ. 4. 29. 

εἴ ΔἸ [ἱ, Ἶ 
δρύφρακσα ἰἰ. 3. 50. εἴ 55. Οαποεὶ ᾿ 

συτίεξθ, ηοΐ. 
ἰδυνάσϑη νἱϊ. 3,.3. εἴ 7. δόναρις, ἜΧετ- 

οἰτα5. 11. 2. 7. οἱ ἐν δυνάρεε, ὄντες, 
ΡΥ ΠΊΟΓο5, τηδρ “γαῖα ἵν, 4. 5. ἢἥσ 
δτίδτη οἱ δυνάμενοι Υἱὶ, 4. 34. πὸ δυνα- 
τὸν τῆς πόλεως ἱ. 4. 6. 

δυσέμξολος νἱ. 5. 24. ποῖ. 
δυσμενεῖς ὑμέτεροι ν. 2: 33. ποῖ, 
δύσνες, ἐς 11. τ. 2. 4 
δυσπάλαιξος ν. 2. 12 
δυσπορία, Ἰοσὰ5 ἀἰ Βῆο1115, εἰ ἰἰἰπετῖέ 
ἀἰβηου 5 11. 5.12. 

δυσιχωρία νἱ. 4.13. 

᾿Ἑξδομαῖος, (εριϊπὶο ἀϊς ροῖ ν. 3. 19. 
ἐγγυᾶσθαι, ῥτοράλτη Βετὶ ἱ. 7. 7: , Ἀν Δ 

39. πᾶς ἐγ[υητὴς χρημάτων νἷ. 2. 
36. ὑποξυγίων Υἱϊ. 2. 17. ᾿ 

ἰγγὺς τριάκοντα, ΟἰτΟΙΤΕΓ ἴἴ, 4. ἄς, 
ΔΙῸ] ὡς αἰχίτ, 

ἐγκαταλιπεῖν ἵ. 1. 22. Υἱ, 4. 37. 
ἐγκξισϑαι, ὈΥΡΕΓΕ, ΨΈΧΆΓΕ Υ. 5. 21. 
ἔγκλημα ἐς τὺς ϑεὸς νἱῖ. 4. 34. φαδῆ 

ἢι ἔγκλημα ἁμαρτήματος ἐὶς ϑεάς, 
ἐγχρασὲς σῶμα νἱϊ. τ. 23. σῶν ἡδονῶν 

ν]. 1. 4. Ρ. 317. ; 
ἐγκρίνεσθαι ἐς πὸ φάδιον ἵν. Ὑ. 19. δἀ- 

ΡΥ ΥυσυνΕῚ 



462 

ταϊεεῖ, ἰάοπθαπη Ἰαάϊοατί. Οοηΐγα- 
τῖατη ἐκχρίνεσθαι., ἐ 

ἔγκτησις ν. 2. τὸ. Ἶὰ5 ροΠ ἀεηάὶ ἔαη- 
ἀοξ ἴῃ ἀϊξίομε ]ϊεπδ. ᾿ 

ἐγχειρίδιον, Ῥαρίο 11. 1. 3- 
ἐγχειρητικώτερος φρωτηγὸς ἵν. 8. 22. 

Ῥο]Ϊὰχ ἰϊ. 154. ὁ 
ἐγχωρεῖ, δετὶ Ροιεᾶ ΠᾺ 2. 21. ἰϊ. 3. 

τό. Ἐν ον 
ἕδος, Πχ Ὁ] Δοτγαπα ἰ. 4. 12. ποῖ, 
εἶεν, ρατιουϊα ἰταπἤταπῃ οτατιοηὶ ἔδοὶ- 
ΕΠ Υἱ. 3.13. ἴξδρε δρυά Ρ]αϊοποπι 
τορεσίτατ. 

εἴϑικε τὸς αὑτῷ ταῦτα νἱ. τ. 4. Ῥ. 317. 
καϑ' ἕν ὄντες, Πϊτ ν. 2. τό, ἔπεμπον 

οὐ καϑ' ἕνα ἀλλὰ κατὰ κώμην ἑκάφην 
ξεναγὸν ν. 2. 17. υδἱ Μοτὰξ πηδίο- 
αὶ καϑ' ἕν. Ἠεᾶς] 

ἐοίκασε ἡδόμενοι νἱ. 3. 8. ποί. 
Εἵλωτες ἴ. 2. 12. {Π|..3. 6. ΑΒ 65 

Ῥοίξ ρυρηάατα Γουδεγιοαπι αἷς ἀδἔε- 
οἷς ἃ Γαοεάςοπηοη 8 συμράχους, 
περιοίκους, οἰκέτας ἱ. α. ἑἕἵλωσας, Ρα- 
πδίῃ. Ρ. 301. ςἄ, σδηϊεσί. 

ἔφι βουλομένῳ ἐκείνῳ ἵν. 1.11. ἦν ὁ σῷ 
᾿Αγησιλάῳ ἀχϑομένῳ ταῦτα ν. 3. 
ΧΎ 

εἴρκται ἵν. 7. 7. ποῖ. εἴργειν τῆς γῆς 1. 
1.35. τῆς ϑαλάσΐης νἱϊ. τ. 8. τῶν 
καρπῶν Υἱΐ. 2. 17. εἶοξε, ἴῃ φᾶτοο- 
Τατὴ οοηϊδοϊς ἵν, 8, τό. ν΄. 2. 31. 
Βίηο εἱργμοφύλαξ, ουο5. σαγοοτὶβ 
ν. 4. 8. 

εἰρηνοητοιὸς νὶ, 3. 4. 
ἀσαγγέλλειν ἰϊ.. 3... 
ἀσακώειν, ἰάδτη ηυοὰ ὑπσακϑειν, οΡοάϊ- 

ἴδ, ΟὈΥδψῸΙ ν, 2. 12. 18 εἴδη 
Ὑπυογά, ἱ. 126. [ἰϊ. 4. τεξὶς πιο- 
ῃςεηίς Μοτο. 

εἰσξολὴ, δἀϊτι5 τερίομ β νἱ, 2.1. 
εἰσηνεγκεῖν ἱ. 7. 7. 
εἰσηγεῖσϑγαι, τοζᾷτα, ρΡΙΟροποτα δηϊοι- 

εἴανιν ἰῃ οοποίοης ἱ, ὁ, 12. 
εἰσίεσϑιαι, ἱπίτο δἀτηϊζίςτε ἱ. 3. το. 
εἰσοικειῶσϑιαι, ἴῃ τα αν ταῖοτα αἰ ἰσὰ- 
8 [6 ἰηπηυδγα ν. 2. 17. 

εἶτα {, κᾷἄτα, ουτὴ αβεόϊα ροηίϊτατ ἴῃ 
ἱπιεγγοκακίοης νἱϊ. 3, 7. 

ἐκδοηϑεῖν ν. 4. 9. 
ΜΟΥΜΨῊΝ τῷ ξῆν νἱ, 4. ἡ 
ἔκδρομος ἵν, 5, τό, ΟἿ, ῬοΪΠαχ ἱ, 210. 

ἱ, 148, Ὑπυογά, ἱν, 1125. οἵ 127. 
5 ἰαυάανὶε οἰἶατη Μοτμ8, 

ἐκεῖνα, κατὰ ἴς, χωρίων, 4. 64. νἱ. 2. 
38, 

ἐκκαϑεύδεν, οχίγα ἀογπιίγε ἰΐ. 4. 24. 
Οἰσεγοηίβ ἐκομδανε Ὠἰνίη, ἱ, 4.3, 
ταδὶ σοτηραγανίς Ψαϊοκοηδὶν δά 
Ἡετοάοι, ρ. 683, Ὁ, 

ἱκαλησία μικφὰ ἶ 8, 8, ποῖ, σομῖν 
ἐκκλησίαν ἱ, Ι:, 14. ἰ, Ἴ. 9. 

ἸΝΡΕΧ ΘἈΛΒΟΙΤΑΤΊΒ, 
ἔχκλητοι. ἴπι ἦτο, αἱ ἀὐθίεγίο 4116 ὰ- 
“185 τεῦ ρετγγαϊεζε, ἀϊοϊγ ἔχκλησον. 

. λαμξάνειν ΡΙαϊατοἢ, ΔΡορΡΒίμεορτη. 
ΙἌςοη. ρᾶρ. 806. τὴν τῶν Μεγαρέων 
πόλιν ἔκκλητον λαμβάνειν, δὶ πιᾶὶδ᾽ 
εὐϊτανγ ἔγκλησον. Ιῃ Χοπορμοηΐα 
ἐχκχλητὸς εὔϊε γιὸ ἐκκλησία, Ἰᾶτὰ ο- 
{1|π| τεξὲς τποηυϊ Πιβοποϊανίυ8. ἀ6 τς 
ἴπάδ δοσυγαίῖαβ ἄοοθς Μοτγὰβ ἴῃ [ἢ- 
ἀϊςθ. Ρυϊπιαπι ἔκκλητοι (ΟἿ} ποπιῖ- 
ὩΔΉΟΓ ν. 2..33. Υἱ. 3. 3. εἴ 10η- 
Βαηίαγ ἐρΒουῖβ, 1] συμμάχοις. 
νὴ... Ἂς νον ἀν νι ὅς 2: Ὑι δ. 
23. οἵ 24. ᾿ἴ. 4. 38. ν. 2. 23. εἴ 24. 
ν. 2.12... Ουπὶ ἴοοἱ! οοποϊοηΐ ποπ 
δάεταηῖ, αἰοὶ μικρὰν ἐκκλησίαν 1]. 
3. 8. οεηίει Μογαβ, σοηίγα Ογαρίαβ 
ἀδ τερυ]. [δοεά. 1. 7. 

ἰκκόπἥειν δένδρα νἱ. 5. 37. σκήνωμα Υἱϊ. 
4. 32. Βοτγηΐμαβ ἀοιαγθαγε νἱϊ. 4. 
26. 

ἐκκράειν νἱϊ. 4. τό. 
ἐκλάμασει ὃ ἥλιος '. τ. τό. ᾿ 
ἐκλέγεσθαι δεκάτην ἷ. τ. 22. Εχ Ὀε- 

τηοΐἤεης οοπίγα ΤΊ πιοογαΐ. Ρ. 713. 
ὙΠυογά, νὶῖ!. 44. ἐκλέγειν ΠοΟ ἴδπ- 
ἴα ἀηποίαν!ε Μογα5. 

ἐκλύεσθαι πολιορκόμενον, (οἶνεῖτς οὐῇ- 
ἀϊομα νἱϊ. 1. 13. 

ἰκπίαἥειν, εὐϊοὶ, οἰδοϊ, εθαρετς ἱν, 4. 
τἴ. νἱ. ὅς 5, 9. ἷ. 1.23 ἵν. 8, 6, 
111. 4. 2. 

ἐκαλῆσαι τὰς γνώμας Υἱ. ι΄. 4. Ρ..317. 
ἔχαλως ἱ, 6. 18,11. 1. 17. 
ἐκποδὼν ποιεῖσηαι, 6 τηξάϊο (ΟΊ ]ετα ἰἰ. 

3.13. εἱ τό. 
ἐκσολεμξιν Υ, 4. 20. ποῖ, - 
ἐκαιονεῖν ἐς κόσμον ἵν. 2. 4. οισ' 

ἐκπεπονημένοι ὡς ἄν κράφιφοι εἶετν νὶ. 
. 28. 

ωοδε ἜΧοΪα [5 ἔσοάδγο ν. 1, 32. 
ἐκπορίξειν, Γαρροάϊτατα Υἱϊ, 4. 33. 
ἐκφρατεύισϑαι νἱὶ. 5. 0. 
ἐκτειχίξειν, γηατατα ρογβοοτα ἢ, 2. 8, 

ἦν. 4. 18. ; 
ἐκτρίχειν ἵν, 3. 10. ὙΊάα ἔκδροροος. 
ἐκσροασὴ, ἀς νὶὰ Υἱΐ. 1. τ. 
ἔλαφον εἴκοσι ἱπασίων νἱ, 5. 61, ποῖ, 

ἰλαοῆῶσϑαι, παταςτο πιϊπούθηὶ εξ 
ἷ, δ. 9. τι ὑπό τινὸς 1]. 4, το, 

ἐλαύνωσιν ἱα' πεῖς, σοποίτατο σατία δαυο- 
τὰ ἐσγαητν νἱΐ, 2, 22. 

ἐλλισεῖν οὐδὲν νἱϊ, ς, 8, 
ἱμξάλλει, ἡ ναῦς ἱ. 6. 3.3. γεν ΐ 68 ἐμ- 

φάλλνσι ν, 1,13. ποι, 
ἐμξολὴ, κἀϊί8 τορι οη δ ἵν, 3. τὸ, ἷν, 

ἡ. ἡ. νἱ, 4. 4. ἴμθολον, τοίξτα τη Ὧδ- 
υἱἷβ υἱῖ, 5, 22. αὐο ἢϊν ἐμῥολή, 
Ηΐηο ἵν. 3, 12. πᾶνί8 ἀϊοϊαγ ἐμ: 
ξολὰς ἔχουσα, Μίάς ποία. 

ἐμϑροντάσϑαι ἵν. 7. 7. 
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ἐμμένειν ὅρκοις ἰὶ, 4, 43. ἀρήνῃ ν. τ. 
35: Ν. 3. 27. 

ἰμπεδοῦν, Ὠδίατη ΠΑΌΕτΓα ν, 1. 32. ἴ1]. 

ΠῚ δ ο ϑεὸρ, Βοπαίηὶ ἐογεϊτα ἀϊπεπὶ 
δαάϊε νἱ!. 4. 32. 

ἰμποδὼν εἶναι Ἰὶ. 3..23. ἴΠ| 5. 5. Ὁ. 2. 
᾿ς 39. σῇ ἄρξαι νἱ. 5. 38. 
ἰμπολὴ, τηστοθθ τηθτοδίοστα ἢ ν. 1. 

23, Ὠΐπο ἐμπολῆσα, ΑΏ80. νἱϊ!, 4. 
- 3; ῬοΙῸχ 11}. 127. 

ἔμπροσθεν ποιεῖσϑαι ἵν. 2, 8, 
ἐμφαγεῖν ἵν. 5. 8. ποῖ, 
ἰμφανὶς ν. 2. 10... . 
ἔμφρεροι, ηαἱ ῥτοοάϊο (εποπίωγ ἱ. ὅ. 

13. ἴεὰ Μοτγὰβ Ὦ, 1. ἱπιογργοίδίυγ 
μηνέν ΡΕΙ φρθράς. Τοου8 ἕοτίε νἱ- 
τίοία5 ε(, 

ἔμφωνος 'ϊ. 4. 20. εχ ἢ. 1. ΡΟΙΠαχ 1ἰ 
ΧῈΣΡ 

ἐναποδηρεῖν 1]... 3. 
ἰνδεέφερος ἢ ἵν: ὅν 4, 
ἕνδεκα, οἷ, υηάρφοϊπι νἱτί σδρ (8168 ἱ, 

7. 6. 1. 3. 21. 11. 4. 5.. Ὀιοάοταβ 
ΧΙ, το. σὸς ἕνδεκα ἄρχοντας ἃρ- 
ΡΕΙΙας ; ἀοίοτοῖε Ετγπιοῖορ. Μ, 
τηοηξηῖς Μοτο. 

ἰνδίδοναι, ἀεάοτε, τταάθτς υἱΐ. 4. 14. 
ῬΙυτάγο 5 ΑἸοἱ. ο. 22. 

ἐνδυναφεύειν ὙἱΪ, 1. 42. ποῖ, 
ἐνεργὸς χώρα ἷν. 4.1, 
ἔνορκος νἱ. 3. 18. 
ἐντόνως λέγειν ἰὶ. 4: 23. 
ἰντρέπεσθαί τινος ἰὶ. 3.33. 
ἰνσρυφᾷν ἵν. 1. 29. 
ἰνωροτία νἱ. 4. 12. ποῖ, 
ἐξαγγέλλειν, ρτοάδτε ἱ, 1. 16. ἷ. ὅ, 

28. 4110]. 
ἰξαιρξι», ἀοίετε ἵν, 2. 6, ἰΐ. 2. 12. 

ἐπ χιρεῖσγαι ἱφία ἱ. τ. 13. 10 ]]οτς, οᾶ- 
Ρεέζα. 

ἱξαίσιο, ν. 4. 17. ἰξαισία φυγὴ ἵν. 3. 
8. 

ἑξάμηνος ἴα. χρόνος ἰϊ. 3. 9. 1}. 4.3. 
,ἐξανίφημι σὴν Ἰμμ ἌΝ 8, 36. 
ἐξαπιναῖος νἱ. 4.33... 
ἰξάρχειν σ'αἰᾶνα, ῬτδδΟΐΠΘΤΟ 1]. 4. 17. 
ἰξεκκλησιάζειν ν. 3. τό6.. ΝΊάε ποίδτη 
ΔἸζοταπι δὰ ἰϊ. 4.33, 

ἐξελίσσειν ἵν. 3. 11. ἐχρ]σατε ογάϊπε5 
δοἰεὶ. 

ἐξειργὰσμένη χώρα νἱ. 2. 3. 
ἐξέρχεσθαι μὴ "Ἢ 17: σαονδαὶ ἰξ- 

ἀρόλοινα 2. 2. 
τ κὰδ καὶ ἡ δοκιμασία ν νἱ. 4.31. ἰξέτα- 

σιν ποιεῖν ἰν ἱπατεῦσι ἰὶ. 4. 8. πυοιεῖ- 
σϑαι ̓ϊ. 3.1. ΑἸ ἰξέσασιν ἐν ὅπ - 
λοις «ποιεῖν. ὙΒαογἰ465 ἰν, 74. εἴ 
νὶ. οὔ. ἐξέσασιν ὅπλων ποιεῖσϑαι. 
Ογτορεεά. ᾿ἰ. 4. 1. ἐξέτασιν τσώντων 
ποιεμίνῃ ν ὅπλοις. 

ἐξευρίσκειν ἵν. τ΄ν 
ἰξηγένθαί σιν! τᾶ, ΟΝ 
ἐξου ἀ χῷ φόνος νἱῖ. ̓  18. 
ἰξιδιώσασϑαι Ἰϊ. 4.8. 
κνεῖσϑαί τινος ἴϊ. 4. 10. 

ἐξόδους ἐξέρχεσθαι Ἰ. Ζ,.1ἢν 
ἐξορρμιᾷν τινα ἰϊ. 3. ,χ8. 
ἐξεώσθησαν ἵν. 3.12. ποῖ, 
ἐπαγγέλλεσϑψαι ἈἸῖτο ἀς ἴωο οβέττε ἴ. 

6. 12. 1ἰϊ,.4. 28. Ἑδάετῃ ποῖϊο ἰσ- 
οὰπὶ Ὠάθοτα νἱάδίυγ νἱ. 4. 29. ἢ 
ἐπαγγελλομένων τηξουτη ἰορᾶ8, [τ 
εἰἴαπὶ Τηυογά. νἱ, 88. Μογὰβ ἱπ 
Ροδτγεπηο ἰοοο ἱπιεγργοίδίαγ: φαΐ 
ἀἰεηη αὶ, εἀϊοῖ!, [εὰ ἔτη! τηοποῖ, 
Πᾶο ποιίοηθ νϑγ πὶ 4185 δδιϊναπι 
Ροηΐ, 

ἐπαισχύνεσθαΐ τινα ἵν. 1. 34. 
ἐπαιτισϑαι ἱ. τ. 29. 
ἐπακαρὶς ἱ. 1.11. 
ἐπανάγειν, ἴῃ αἰτία πὶ ργόνεὶ οοηίγα 
αἰίᾳασπι νἱ. 2. 28. 

ἐσαναπλεῖν, ολάοτῃ ποιίοης ἱν. 8. 36, 
ἐπαναφρίφειν,. πη ἀρτηΐηθ νἱἷ, 2. 21, 

ποῖ. 
ἐπαναφέρεσθαι ἰϊ. 2. 21. 
ἐπαναχωρεῖν νυ Σ, ,Ζὲν 

ἐπανέρχεσθα, ἐπὶ τὰ πράγματα ἱ. 7. 
31. 

Ἔπάρισοι Υἱϊ. 4. 22. εἴ 33. ποῖ... 

ἐσὲ τάχιφα, αυδπ Ρεπλὰπ ἰϊ, 3. 8. 
ἐπεισξαίνειν . 1. 6, 
ἰσεισαιλεῖν ἴ..1. 6. Εἴ 12. 

ἐσέκεινα Ἡρακλείου ν. 1. 10. 
ἐπέχειν ', 6. 6. τῆς ἱπισειχίσεως νἱ, 5. 

ἄρ. 

ἱπὴτ πόπι, γε ἰ. 2. 11. εἰ Αἰ1Ὁ]. ἐσὶ 
σίνι λόγῳ, αυῖδα5 ἱμβταξι τηδηάα- 
τίϑἢ ἵϊ, 2. 19. ἐφ᾽ ᾧ, ἐφ᾽ ᾧτε, ἐφ᾽ 
οἷς, δ Ἰδρ6, εἃ οοῃάϊτἰοὴδ ̓ἷ. 3. 11. 
ἀν}, τ. 17. 11.2.22. εἴ ἴϑδερε ἈΠ]. 
ἴτὰ Οο]υπ.6}]ἃ ν. 1. 4. ΟὈίξηυδτγ νο- 
Ἰαητατὶ ἴπιθθ, Οτπη 60, Π6 ἀυθϊτοβ. 
ἰα᾽ ἐφόρου ὄνχος '. 2.1. ἵΐν 1, : ἐσὶ 

τῇ νυκαὶ μοί ἱν. 4. 9. ἐπὶ μιᾶς, ἢπ- 
Βαϊαιίπα ἱ. 6. 29. ἐπὶ κέρως, πη] 
ἀείποερβ ἱ. 7. 31. νἱ. 2. 18, γ4]- 
ΟΚεμδὶγ δὰ Ἠετοάοίυτῃ Ρ᾿. 443. ἐπ᾿ 
ὀκτὼ, οξϊοηὶ ἰΪ. 4... 23. ἐσ᾿ ἐννέα 
ἀσπίδων νἱ. 5. 19. ἷ. 6. ὁνγλήῶν, «ὸ ἐπ᾽ 
ἐκένοις εἶναι, φυαδπίαπι ἴῃ. 1115. Καϊς 
11, 5. 8. Μαικίδηά, δὰ ἔγῆδτα μ. 
482. εἀ. ΒΕ ΚΕ. οἱ ἐπὶ πᾶσι, τιο- 
νυ πλὰτη ἀρτηθῃ ἷ. 1, 34. ἐσὶ μαρ- 
σύρων, σοτατῃ ἰεβ] Ὀὰ5 νἱ. 5. 38. 

ἐπιδάσαι 1. 6. 13. ἱ. τ. 28. εἴ 30. 1. 2. 
4. Νιάδ ποῖ. αἰϊείαπι δὰ ἱ. 3. 17. 
Οτθοῦπι νοσδΌυ]απ ροίαϊς Ηἱτ 5 
ἂς ὈεΙο Αἰεχ. πιοηθηῖε Μοτο..: 

ἐπιξολὴν ἐπιδάλλειν ἱ. 7. 1. Ροξυϊαγα 
τΐτοὸ τηυϊξὶα ἱπιροπαῖατ,. ΤΑΥΪΟΥ 
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δὰ Τινῖ, ῥ. 219. εἰ Μαικίαπά. δὰ 
Τγῖ. Ρ. δός. 

ΝΕ λῆς "ἢ ἐς 19. Οοπηυδίυμι Κο- 
τηδηΐ5, ἰ. ε. δου τα5 πιαιγ τη! τ 
Ἶατε τοπῆϑηο σοπίταπεηάϊ, τεῆς ὕ]- 
Ρίδηο. 

ἐσιγράφεσθαι Υἱϊ. 5. 20. ποῖ. 
ἐσιδέκατον, «ὃ, ἀδοίπγα Ρᾶϊ5 ἱ 7. 10. 

εἰ 21. ποῖ. 
ἐσιδιαξαίνειν ν. 3. 4. 
ἐσιδιασλεῖν ἵν τι 15. 
ἐσιεικῶς, ναϊάξ ν΄. 4. 50. 
ἐσιζημιῶν ν. 2. τ4. ' 
ἐσιϑαλας]Ἴδιος ἵν. 8. 1. 
ἐσιϑορυξεῖν εὐμενῶς ἱ. 7.13. 1]. 3, 49. 
ὍΠῸο 3. Ν ᾿ 

ἐπικαιριώτατοι ᾿ἰϊ. 3. 11. νἱ. 4. 15. 
ἐσικαλεῖν τινί σε, τ. χ8. [ρουβ Ογ- 

ΤῸΡ. ἵν. 5. 12. 8]ῖο ρῥδτεϊπεῖ. ἐσις- 
καλεῖσψαι Θεοὺς ἰϊ. 3. 55. τεἴε5 ἴα- 
σεγε. 

ἐσικάμαϊτειν πὸ ὑπερέχον ἵν. 2. 12. 
ἐσικηρύδσειν ἴ. τ. 15. ῬΕΙ͂ ῬΓΘΟΟΠΟΠΙ 

εὐΐσετε, ἀεπυηιίαία ἥπηὰϊ Ροθπᾶ. 
ἐσικσᾶσθαι, ἀοααϊτατὰ νἱϊ. 1. 2. 
ἐπικυδέφερος ν. 1. 36. 
ἐσικυλινδεῖν 11]. 5.13. 
ἐσιλαμξάνεσθαΐ τίνος ἴ1. 1.32. χωρίου 

νὶ. 4. 42. 
ἐσίλεκτοι νἱϊ. τ. το. δἰ ΑἰΪ], 
ἐσιληΐδες ᾿ἰϊ. 2. 23. ' 
ἐσιλογίξεσϑαι νἱῖ. 5. τό. 
ἰσιμαρτύρεσθαι ϑεὸς ᾿Νϊ. 4. 4. 
ἐσίμαχος νἱϊ. τ. 4. Ὀϊοάοτγαβ ἴῃ δᾶ- 

ἀδτι τὸ Χν. 68. εὐεφοδώτατον αἰχῖϊ, 
τηοποπία Μοτο. 

ἐσιμέλειαν, κατὰ, σοηΎαΪο ἵν. 4. 8. 
ἐσιμελητὴς, ἰἸάδπι αἱ ἁρμιοοφὴς ἰἰϊ. 2.0. 
ἐσιμένειν σπονδαῖς ᾿ἰϊ. 4. 7. 
ἐσικιξία ν. τ. τ. ποῖὰ ΡΙΟΪΆΓΟΏ γί, 

Ὁ7 3: 
ἰσιπαραϑέασι ν. 4. δῖ. 
ἐσισεδίφερος Υἱϊ, 4... 13. 
ἐσισλεῖν, ἱηνοῃϊ πᾶνε ἱπ πᾶνοιῃ ἷν 1. 

17. 
ἐσισονεῖν, ἸΔΌΟΥΑΤΕ ΟἸίγα τηοάπ 1, νἱ, 

ΓΤ, 4. Ρ.317. δίς ἰη Ἄερ. [μἀσορά. 
Π 

δεν μενον ἄς οτάσυϊο ἵν, 7, 2. 
ἐσισιτίζισθαι ἢ. ι..1τ. Ὠΐης ἐσισιτισμὸς 

ἢ], 2. 19. 
ἐσισιμῶν ν, 4. δι. ποῖ, 
ἐσισκευάξειν, τοβοογα, ἈρΡΆγΑΓΕ ἱ, 6. ὅ, 

νἱ], 2. 18, νν͵ 3. 1. εἵ ΑἸ10], 
ἱσισκοσεῖν, ΟὈΐογνατο, πα υΐγογ Υ, 2, 

7, 
ἐσισαεύδειν ν. Υ, 10, δέϊίνο, 
ἐσισίλλεν, τηβηάαγα ἱ, 5. 2. ἵν 7.. 1{1΄ 

εἰ Α'Π0᾽, ρεγ πίστι. Πρηΐβοατο ἰἰ], 
Ἰ, Σ, 

ἐσιφέλεὺρ ἵν αὶ 1, ἢ, αν 6. ἷν, 8, 1, 

ἽΝΡΕΧ ΘΟΕΖΟΙΤΑΤΙ5. 

ν. 1. 5. 6. ἰάετη ἐπισολιαφόρος νυνί, 

2. 25. ῬοΙ]αοὶ ἱ. οὔ. ἐπιςολεὺς ὁ ἐπὶ 
σῷ φόλου διάδοχος νανάρχε ἱ. ε. Ἰερα- 
τὰ8 Πανδγοῆϊ, 40] ΔΕ Πεἰ5 νε] τηοτ- 
ἴαϊ τασπαβ νἱοείαας οὈἷθαι. Οοη- 
τὰ ψΑΙΟΚεπαὶγ δά ὙΠπεοοτῖξ. Ρ. 263. 
σεηίορας εξ, αχυϊ τπιαπάδϊα δᾶ 
οἰαβίατίοβ ρεγΐεγεθαῖ. Ἑαυΐάετα 
οἂπιὶ Μοτῖὸ ἴδηῖῖο. 

ἐσιςρέφεσθαι, ΟὝτατΕ, σοτητπονετῖ 8]1- 
αὔὰ τὸ Ὑἱϊ. 2. 2. ἐσπιφρεφὴς, ΟΥΔΙΟΓ 
νἷ. 3.7. Βυδηκ. ΗΕ, Οἵ. Οτβο. 
Ρ. 139. ἱπιεγργείαιασ μεν  δέημς, 
ἐπισροφὴ, οὐτὰ ν, 2. 9. 

ἐρυάναν τ δι ΤῊΝ 

ἐσισειχίζειν σινὶ ψ. 1,2. ΥἹΪ]. 2. 20. 
ἰπάε ἐσιτσείχισμός, εἰ ἐσπισείχισμα 
Ἰθϊά, ΟἿ. Π1. 2. 1. εὐ ὙΥ ΕΒ πρ. δά 
Ὀϊοά. χὶϊ. 44.. 

ἐπισήδειοι, ΘορΏδι οἱ δγηϊοὶ ἷ. 4. 5. δἵ 
410], σὰ ἐσιτήδεια, δὰ νἱξῖαπὶ μ6- 
οοθλτία ἰΪ. 4. 19. 

ἐσιτίϑεσθαι, δάἀρτοῦϊ 11. 4. 11. 
ἐσίφιμος ἴϊ. 2. 11. ποῖ. 
ἐπιτυγχάνειν σινὶ ἵν. 2. 14. Υἱὶ. 4. 26. 
τ σεν, δ. 10. ' 
ἐσιφαίνεσθαι, Το δἀνοηῖγο ἵν, 8. 

19. 
ἐπιχείρημα ἱ. 2. 4. 
ἐσιχωρεῖν 'ϊ. 4. 34. 
ἐσιψηφίξεσθαι ἱ. τ. 34. ἵν. 2, 2. 
ἐποικοδομεῖν νὶ. 5, 12. 
ἔποικοι ἷἱ. 2. τὰ. 
ὠργασμένα, ἀρτὶ οὐἱϊ ν. 3. 3. οὐδὲν 

ἄλλο καλὸν ἐργασάμενος ἐν τῇ πόλει 
ἵν τς 20. ἀγαϑὸν ἐν κινδύνοις ἥπε 86- 
οὐ, ρΡεΠΌΏ 88 ἰΐ. 2. 20. 

ἰργαφήριον πολέμου Ἰἰϊ. 4. 17. 
ἔργον, ῬΥΟΒΙ ΠῚ Υ.. 3. 2. 
ἕργω, εἶοξε, Ψιάς Τἀρτα πὶ ἐἥργω. 
ἐρημῶσϑαιν. 3. 37. : 
ἔῤῥει σὰ καλὰ ἵν κ. 23. 
ἐς δύο, τρεῖς, ὀκφὼ ἱϊϊ. 1..2.2. δὲ ἰδ. ἐρ 

ὁπσόσως εοάξπι (δηἴὰ ἵν. 2. 7. 
ἐσξαίνειν ἴς. ναῦν ἱ. 6. 21τ. ἐξ 24. 
ἐσξιφάξζειν [ο. ἐς ναῦν ἱ, 6. 24. 
᾿Ἐφία βυλαία ὶ, 3. 52. 
ἐφίϑεσθαι, ἱπηρόποτγο [88 ΠΊΘΓΟΘΒ ἷ, 6, 

το. υδὶ Βτοάδουβ τηδ]ορας ἐντίϑε- 
3 α, σ' ᾿ 

ἐϊσφίρειν [εττο δὰ ροραϊαπι ἱ, 7. 7. 
ἰσχατιαὶ, ἀρτὶ ἰΐ, 4. 4. 
ἰσχατώσατα πάσχειν ἰϊ. 3. 48. Ἐταῖτα 

ῬΒγγπίσμαστα. Ρ, 54. ἴοτηατη πδης 
τορυάίατε πιοποῖ Μοτα8. 

ἱσαιριὰ, [αδιϊο ν. 2. 26. (Ὁ6 Δ} 1188. ἰ, 
Ν ἐν 

ΕΝ ϑύειν ἱ, 6, χη. βυϑυτιῖν ἰν. 
ἢ. 14. 

εὐδαιμονικῶς διάγειν ᾿ϊϊ, 2. 7, 
εὐδιαίσερος ἄνεμος ἱ, δ, 39. 



ΙΝΡΕῈΧ ΘΕ ΟΙΤΑΤΙσ. 
εὐδοκιμεῖν ἵν, 5. 4. 
εὐδοξεῖν Ἢ Ι, 3τ, 

εὐεξάλειπῆος ᾿ΐ. 3. 53. 
εὐεργεσία, {ἰτ]}8 οαογρεῖοο ἴ, 1, 26. 

ο Ἰοσα ὙΠπυογάϊ 8 ροίαϊε δά ἢ. 
1, Ετ. Ῥοσίυβ. Δάάο ᾿ϑεμιοῆῃ. οοη- 
ττὰ Ἐερε, Ρᾶρ᾿. 475. ψηφίξζεσϑαί σιν 
προξενίαν, εὐεργεσίαν, ἀτέλειαν ἁπάν- 
'σων, ἨἩοποῖθ8, φαΐθα5 ἀσοὶρὶςθαπὶ 
εὐεργέτας, δηατταὶ Ἰάδπι ἀα Δ]! 16- 
δαῖ, Ρ. 446. 

᾿ αὐετηρία, ΔΠῊΪ ΘΓ ΕΠ|τὰ5 ν, 2. 4. 
εὐήϑψης 'ϊ. 3. 1χ1΄ 
εὐήλατος ν, 4. 54. 
εὐημερίᾳ 1ἱ, 4. 2. 
εὐθὺ Τυϑείῳ ἷ, 4. 5. 

εὐϑψυμεῖσϑαι νἱὶ, 4. 36. 
εὔϊσ'πος ἵν. 2- 3. 

εὐκατέργαφον Υἱ, 1. Ρ. 318. 
εὐκαταλυτώ ΠῚ 5. 16. 

εὐκαταφρύνησοι ὑπὸ μηδενὸς Υἱ, 4. 28. 
Εὔκλεια, σὰ, 6 Πὶ ἀΐε5. Οουπιπίογαπι 

ἷν. 4. 2. ἴῃ Βοποζειη. Πίαπϑ, υἱ 
Μόοτο νἱάἀειωτ, δξὶϊ ; ϊαπατ Επ- 
οἴεατα Βαῦεὶ Ῥαιίδη, ἰχ, 17. εἱ ἱ. 
14. ᾿ 

εὐκρινεῖν ἷν. 2. 6. ποῖ, 

εὔλυσον ν, 2. 12. 
εὐνομοία ἵν, 4. 6. 
εὐορκῶν Ϊ. 7. 10. 

εὐπορξιν τινος ἱ. τι 6, ἷ, 6. 13. 
εὔπορος νἱ, 3. 10, 
εὔριπος ἱ. 6. τό. 
εὑρίσκειν, νοπαὶ 1], 4. 24. ποῖ, 
εὕτακτος ἰἰϊ, 1. 26. 
εὐσρεπίξων σὴν πόλιν πινὶ ἵν, 8. 12. εὐ- 

τρεπίξεσθαι τυόλιν ἵν, 8, 6. 
εὔφορον πνεῦμα, ἴετεπ5, Τεοιιηάα8 νἱ, 2. 
ΤΕῪᾺ 
ἐφήδεσθαί τίνι ν. 3. 2ο. 
ἐφοδεύειν ν. 3. 22. ἐφοδεύεσϑαι ἰἱ, 4. 
34. : 

ἰφοδιάξεσθαι ἱ, 6, 12. ἐφόδιον ἱ. τ. 24. 
ἔφοδος, δἀνεηΐας, σοπηπιεαίαβ ἰΐ, 4. 

3. 

ἐφυρμᾶν ἐς πὸ τυέλαγος ἱ. 6, 15. 
ἐφορμεῖν, ἴῃ ῃοοτῖβ ἤδτα ἱ, 6. 14. 

πογᾶ. {ϊ1,33. ῬΟΙΙῸΧ ἱ. 122. 
ἔχειν. ὥσπερ εἶχε ἵν. τ. 13. ὡς εἶχε 

φιλίας ἴϊ. τ 9. ὡς τάχους εἶχε ἷν, 
. 1. ἔχει σὰ τράγματα ὖ 6. 9. 

ἰχόμενοί χινος, Ρτορς ἢδηίεβ ἵν, 4. 9. 
οἱ 1101. ἔχεσθαι ἔργου, ἱπῆατε ορα- 
τί νἱϊ. 2. το. χαλεπῶς ἔχει, ἀ18Π- 
οἷο οἷ νἱῖ. 4: 6, εἶχον τσερὶ Ἡλξιως 
ΥἱΪ. 4. 28. ἱπῆαϑαπί. ἔχειν σθ, ΡῖῸ 
ἐπέχειν, τοιίηοτο ἷν. 4. 5, Αὐδθαΐ, 
Ἷ], 5. 6. ἀ μή τις σχήσοι ὅϑεν καὶ 
Φοισᾷ ἷ. 1. 3. 

ἐχυραὶ τσόλεις ϊ. 1. 16. 
ἕως, ἰπίοτοα ἀατη ἵν, 7, 3. 
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Ζ. 

Ζηλῶν νἱ, 5. 38.. 
ξημίωρμα ἰἰῖ, τ. 7, 

Η. 

Ἦ, τὐλεὸν ἢ φαδίῳ 1ϊϊ. 2, 14. ἰϊ. τ, 6. 
ἱν. 6. 5. Ι 

ἥξη Ρυθοτίαβ, ϑοεῖᾶ8 τα ]ΠΠὰτὶ5. οὰπὶ ἰπ- 
οἰρίε, οἱ δίκα ἀφ᾽ ἥδης ]. 4. 23. 
χὰ δέκα ἀφ' ἥξης ἵν. 5. 16. ν. 4. 40. 
εἴ 4110᾽ ᾳφυοά εξ ΡΥο οἱ ἔχοντες τὰ 
δέκα ἔτη ἀφ᾽ ἥξης. 

χ" Ππτὰβ ἷ, Ι, 3. 

τειν ν. 4.3. ᾿ 
εμθοραῦδς διδία 1.2. Ορροηίτυν φρυκσώ- 

ρῳ εἰ νυκσοτήρῃ. : 
ἡμεροφύλαξ νἱϊ. 2. 6. 
ἤπειρος, ἴειτα σοῃίίποη8. Οτεοὶ ἰΐᾷ 

Αἤδο σοηεϊηφηΐοτῃ ἀΐσοτε (οἰθπὶ ἱ. 
ΚΜ Ὁ ΜΓ ἈΦ δος Ἡ 

ἡσασϑαι, τερ πὶ ἔδγγα 11], 4. 8, 

Θ. 

Θαλαφστοκράφωρ ἷ. ὅ, 2. 
Γφϑε φημα ἢ μη 
ϑανατῶν ἴἰϊ, 3. 165: οἱ 51. 
Μερασευσικὸς ἴἰϊ, 1, 25. 
θερμὰ, νεὶ δαμιδ5 σαἰάδο, νεὶ Ἰοοὺς ἵν. 

ι , 3. ἃ » 

διρυδλν Υν, 2. 29. ποῖ. 
ϑῆραι, νοτπδίϊοηθβ, ἔδεσε δὰ νεηδίϊο- 

παπὶ οοἸ]δξϊοα οἱ πυςττθε ἵν, 1. 1.6. 
ϑρασύνεσϑθαι ᾿ἰ, 4. 2. 
ϑρῶς διῆλϑε νὶ, 5. 36. 
ϑύειν τὰ εὐαγγέλια ἰ. 6, 18. 

᾿Ιασρεῖον, ΟἨΠ οἷπδ πιράϊοὶ γεὶ οὨϊγατρὶ 
11.ᾧ1. 3. ) 

ἱπααγρέτας ᾿ἰϊ. 3, 9. ποίδ. 
ἑππαρμοφὴς ἵν. 4. 10. ἵν, 5.12. ἰάθτα 

αἱ] ἵππαρχος 4118]. - 
ἱπαάσιμος Υἱὶ. 2. 12. ἱππεύειν, ξα00 

τστοσο ἰἰΐ, τ. 3. 
ἱπαποδρομῥία ἰλϊ, 2.4: ἱπιποδρόμος ἰἰϊ. 4. 

16. 
ἱπποκόμος ἰὶ. 4. 4. 
ἱπ'ποτροφεῖν ᾽ἰϊ. 4. 18. 
ἱαποφόρξιον, Βτεχ δαθογαπι Ραΐοοπεϊ- 
Ὅτ ἰν. 6.6. τῷ ἵππῳ ἱ. τ. 6. εαυ!- 
ἰαῖὰ. ϑεὰ ἔοτις Ἰερεπάυϊη τῇ ἵπσῳ 
αἰ ἐἰϊϊ, 2. 1. εἴ 4110], 

ἴσαις τοιάδ ἰ. 6. 21. ἐν τοῖς ἴσοις καὶ 
Ἡ ἢ 
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ὁμοίοις πυολιπείω Υἱῖ. τ. 4.5. ἰσαίσερον 
ν. 1. 14. 

ἰσομέπχωποι ἵν. 5. τό. 
ἰσοτελεῖς, ἰσοτέλεια 'ϊ. 4. 25. Μιάς 

οτηηΐπο δβγερίατη ἢ οΓ δὰ Ἠε- 
τη ῆῃ. Γερτϊποᾶτῃ Ρ. 70. Ργοϊεξο- 
ΤΕ ΠΟΙ. 

ἱφία μεγάλα ἴϊ. τ. 29. Υἱἷ, 2. 27. ὨΟῖδδ 
ΔΊτεγβο. 

ἰσχυρὸν ψήφισμα, νεῇετΕ 5, ΤΟΥ ΓΌΤΩ 
ἷν η. 10. - 

Κ. 

ΚαϑάαἼισϑαί τινος ἵ. 7. 2. 
χαϑελκύειν, ἀεάσποσετε ἱ. τ. 4. ἱ. 6. 

10. ᾿ 
χαϑήκει ὃ χρόνος ἵν. 7. 2. ὅρος καϑῆ- 

κον ἐπὶ ρΡτοσύτγθηβ, ρου Πρεη5 ν΄. 4. 
17. 

χαϑίζειν ἐὶς τὸ συνέδριον νἱϊ. τ. 30. 
καϑιφᾶναι σὴν τοόλιν ἴϊ. 3. 18. χκατα- 

φῆναι ἐς ὧρον 1ϊ. 3..31., σὰ καϑεξςῶτα 
ἷ. 6. 5. εἴ τὲ καταςαίη ἵν. τ. 11. 
καϑίφαντο ἐς τὸς ᾿Επαρίτους Υἱῖ. 4. 
34. 

κάϑοδος, τεἀϊτα5 Ἔχ 5 ἵν 1. 31. 
καϑυφίεσϑαι ἰἰ. α(. 23. 
καὶ εἰ, εἰϊαπηῇ ἰἰ, 4. 16, Ὑαϊοκεη. δὰ 

ἹΜεπιογδῦ. ἵν, 1.1. 726)}06 εἰίατη καὶ 
εἰ ρτο καίσερ. 

καινεργεῖν περί τινα νἱ. 2. 16.Ψ 
καιρῷ τολέονες ἰΐ. 3. 17. τσερὶ τ καιροῦ 

ν. 3. 5. τηοῤῥωσί . φῇ καιρῷ νἱῖ. ες, 
13. ἐν καιρῷ εἶναί σινι ἢϊ, 4. 9. νἱῖ. 
4. 8. Ζευης δά Χεηορῃ. Οραυίου!, 
Ῥοϊτῖοδ." 

κακοπράγμων Ν. 2. 36. 
καλῷ, ἐν, ἐφὶ ἵν, 3. 3. ἐν καλῷ σοῦ 
βλάπἥων νὶ. 2. 6, ἐν καλῷ ὁρμεῖν ᾿ϊ. τ. 
25. τὸ καλὸν, ῬγεδοΪάγα ἕδδτατω Υἱ, 
5.38. 

νος ἷ, 4. 3. ποῖ. 
καρτερεῖν ἰὶ. 2, ὅ. 

17. 
κατὰ σινὰ, ε γερίοης ἵν. 2. 12. 
κατάγειν, τοἀυσοτο, τενοσᾶτα ἷ, 2, 29. 

᾿ϊ, 2. 20. 
κατάγισθαι, ἀσνοτιὶ ἵν, 5. 17, δίησ 

καταγωγὴ ἰἰϊ. 2. 11. 
καταγινώσκειν πηροδοσίαν ἱ. γ. 36, ΑἸΪ δὶ 

σορκηοίσεγο ν, 4}: 
καταγορεύειν τιν ἀείοτγτγο, ἱπάϊοατο {ἰΐν 

3. ,. 

ἃ Υἱΐ, 2, 23. 
καταλικάξεν τινὸς δίκην ᾿Πϊν ας 2χ, 
καταδιδυκυῖαι ναῦς ᾿, 6. χγ6. 
καταϑίοντα τλοῖα ἵν 1, γ8ι 
καταϑυμιῖν εἰ}, 2. 27. 

χκατωτιαϑόνε ἵν ας 22. 

Εἰ, Σ. 14. Υἱ, 2. 

ΙΝΡΕΧ ΟἈΖΕΟΙΤΑΤΙΒ. 

κατακοιμίζειν νἷ. 4. 36. 
κατακρημνίζειν ἰὶ. 1. 31. 
καταλέγεσθαι, ται ἶτο5 ΠὈϊ σοπίοθεῖδ 

ἱ. τὉ. 34. ᾿ 
τλεσίες ΠΡΡΕΣΕΈΡΝΝ κατέλεξε 11}, 4. 15. 
εὐ 80ῖ; Ε 

καταλεύειν ἱ. 2. 12. Ὡοῖ, 
καταλύειν ϑυσίαν ἵν. τ..22. τὸν δῆμον 

'. 7. 29. 
καταμανύειν, ἰηάϊοίαπα ἴασετε σοηΐτα 

111...2..2. Ὅ 
καταμελεῖν νὶ. 2. 30. 
καταναυμαχεῖν Υἱϊ. τ. 10. 
κατανύειν ἐὶς ν. 4. 20. Υἱϊ. 1.15. 
καταπατεῖν ᾿ἰϊ. 4. 12. 
᾿καφαπαύειν ἀρχῆς 'ϊ. 4. 15. 
καταπλεῖν, τεάϊτα πανὶ ἱ. 6. 38. 
καταπολεμεῖν τινα Υἰϊ. 1. το. 
καταραϑυμέιν νἱὶ. 2.30. 
κατασθεννύειν τὸ φρόνημα ν. 3. 8. 
κατασημαίνεσθαι, ΟὈἴρηαγα ᾿ἰϊ,. τ᾿. 27. 
κατασιωπᾷν ν. 4. Ἴ. κατασιωσᾶσ' 

τ. 4. 20. Εοάεπι ἵεηία διασιωσά- 
ζειν ΡΙαἴάτοῖ. Αξοῖ, ὁ. τα. 

κατασκευασείω ἴἰ. 3. 36. 
κατασκευάζειν φινὰ ὥςε, 60 Τρ ΕΓ Υ, 

2.}.ᾷᾧ,. 

᾿ κατασκηνῶν ἐς σὸ φρατόπεδον ἵν. 2. 23: 
καταςασιάζεσθαι ἰ. 6. 4. ᾿ 
καταφρίφεσθαι, ΠΠ᾿Ὀὶ (Ὀ]οοτε, Γῶρε. 
κατάφρωμα, Ὠᾶνὶ5 ἷ. 4. 18. ᾿ 
κατατείνοντα (τὰ) τείχη, ρετιηρεητα 

ἵν. 4. 7. ᾿ 
ἤξλαν, ἀμ) σὴν λέάαν εἰς σὺς Βιϑύνους 

ἴ. 15.129. 

κατατρίχειν, δἀσύττοτε δὰ ΠτὰΒ Ὑ. 1. 
12. δἰ 1Ὀὶ ᾿ἰπουτῇοηεπι πλὶ ἰτᾶγο πα 
Πρηϊῆοαι, υὑπὰς κασαδρομὴ ν. 4. 
4:2. “ 

καταψηφίξισθαι φινος ᾿ἰ. 3. 10. 0 2. 
36. 

κατατρίξειν ὑπὸ τυολίμα ν. 4. 60. 
καταφρονητικῶς ἵν. ὃ. 18. ν. 3. 2. 
κατίχων, ἰπῆατε, Ὀγροῖς ἵν. 6. 10, 

ποῖ, κασασχὼν αἱ ΔΡΡΟΪ πανδηὶ 
ἦϊ, χα, 19. 

κατηγορεῖν κατά σίνος ἷ. 7. 9. τυροδο. 
σίαν τις ὑμῶν τῦτο καφηγοροίη Υἱὶ, 4.. 
40. 

καφορϑῦῶται τυάντα νὶ, 4. 8. 
κάφσω, οἱ, οἱ τῆᾶτε ϑοσοϊ πὶ : πα 

καταβαίνειν νεΥ 8 τηᾶτο ἀοίσεπάετς 
ς πηεάϊτοτγαηθα τορίοης ἷ,. 4.1: 

κεῖνος Ρ᾽Ὸ ἐκεῖνος ἔδορο Τουτὶ ρία πὶ ΓΟρΘ- 
τίταγ ἰη ἰδ ᾿ἰ Ὀτὶβ, 

κείρισϑαι ἰν χρῷ ἰ. 7. 8. 
κιλιύμν ἱπὶ σὰ ὅσλα ἰΐ, 3. 1λο, κε- 

λεύειν σὸς ἵνδικα ἐπί σινα ἰὶ, 3, 54. 
ποῖ, : ᾿ 

κιλιυφὴς ν. τί 8, 
κίλης ὑπσηριφικὸς ἰ, 6, 37. 



ΙΝΌΕΧ ΟΕ ΟΙΤΑΤΊΘΒ, 

κίρας, χατὰ νἷ. κα, τό. 
ἰάς ἐσί, : 

κήδεσθαί τίνος, ἴλγετε αἰϊοαὶ νἱ. 4. 5. 
Ὠίης κηδεφεία ἴϊ. 4. 21. 

κατὰ κεφαλὴν νἱϊ. 2. 8, εἴ τ. ποῖ, 
πραΐ τὰ μέγαν. 4. τι. 
κηρύσηεν τὰ ξεύγη νἱῖ. 2. 23. ποῖ. 
κήρυξ τῶν Μυςῶν ἰϊ. 4. 13. Οἵ, Μοτὰβ 

δά [(Ὁογ. Ῥαπερυτ. ο. 12. 
κιονόκρανον, οα μ᾽ τ] τ οΟἸ απιηξ ἰν. 4. 

ἐσὶ κέρως. 

κλαυσίγελως υἱῖ. 2. 9. ποῖ. 
αλέπῆειν. ἐκλάπησαν γ, 4. 12. ΟὨΠῚ 

Ταδιγαξεϊ νἱτὶ ἴτὰ ἀϊσαηταγ, [τὰ ΡΙα- 
ἴατγοῦ, Ν οἷς ο. 27. σολλοὶ διικλάπη- 
σαν ὑπὸ σῶν σρωτιωσῶν ἰϊετα πὶ ο. 29. 
εἰ 'π Ῥοτίοὶς Ὁ. 25. ἐκκλέψαντες αὐὖ- 

᾿ ὅλῆσις, νοοΔιῖο ἴπ 115 ἱ, 7. 8. 
πλινοσετὴς ν, 4. 58. 
κλοιὸς, ΟΟἸἸαγε ἰϊ. 4. 41. ποῖ. {Π, 3. 

11. ἴῃ τογπηφηίο εἢ,, 
κνέφας, οτερυϊου! πὶ εὐ νἱῖ, 1. 16. 

ὉΌῚ πιᾶϊς ραςα δῆ οὔδ ἀϊ! συ! τη, 
κόϑθορνος ιἷ. 3..31. 
κοΐλη ναῦς, Ῥᾶ18 πᾶνὶβ ΤῺ οαἰδῆτο- 

Τηᾶῖε ἱ, 6, 10. 
κοῖλον χωρίον, νΆ}}18 τηοηθυ8 οἰπξια 

Ἄν ἘΠ ͵Ο 
κοινολογεῖσψαί τινι ᾿ἰϊ, τ. τος ν, 4. 36. 
κοινὸν, σὸ, τῶν ᾿Ακαρνάνων ἵν. 6. 4. νἱ. 

1. 2, Ἰτὰ Οἴσεῖο σογπησησης αἰχὶίς 
Ὑέεττ. ἰ. 38. 11. 46. εἰ 63. 

κοινότης, ἴτι ἰαυᾶς ἱ. τ. 21. 
κοινῶσιθαι Θεῷ νἱῖ, τ. 27. Υ᾽άε ἀνακοι- 

νῶσϑα.. ᾿ 
κόλσος ἴ. 6. κοῖλος σόπος Υἱ. 5. 17. 
πορίζεσθαι, ΤεΟᾺ ΡΘΓΆΤΕ ἱ. 1. 7. 
κόπἥειν τὰ δένδρα ἵν. 5. το. Νν. 2. 29. 

χώραν ἰἰϊ. 2. 24. ἵν. 6. 5. εἴ 4110]. 
κόσσειν καὶ καίειν ἴἰϊ. 2. 26. ἷν. 5. 
10. ἵν. ὅδ. 12. κόπτειν καὶ κατακαί- 
ΕΙΝΥ͂. 2. 30. Ὠοῖ, 

κόρη ἰἰ. τ. 8. ποῖ. 
πρανέϊνον, ΕΧ ΠΟΓΠΟ ἰἰ], 4. 14. γιά6 δά 

Χεπορῇ. ἀδ γεπαὶ. χ. 3. χἰϊ, 12. 
κρἄσσεδον 1ἰϊ. 2. τ6. ἵν. 6. 8, ὄρους, 

ογερίάο. ϑυϊάας : χκράσαεδα' τὰ ὃ- 
μωλὰ καὶ ἐπίπεδα, ὉΔῚ τηοης ἴπ 
Ρἰδηϊείοτα ἀοῆπὶς. [τὰ Μοσιβ. 

χφατεῖσϑαι νῖ. 5. 6. 
κρίνω γνώμην ἱ. 7. 38. κρίνεσθαι «σερὶ 

ϑανάτα ἰἰ], 5. 25. κρίσιν τσοιέῖν σίνι 
γς ἃ. 18. 

κυξευταὶ νὶ. 3. τό. 
κύκλος ἵν. 4. 2. εἴ 11. ὃ. πσερισεσειχι- 

᾿ δμένος κύκλος γ. 3. 22. κυκλοῦσϑαι 
τυερὶ σὴν τοόλιν νἱϊ. 2. 8. 

ἡ κύριος, Οὐ] 5 εἰς ἀἰθττϊι πα ἰϊ, 2. 7, δὲ 
11. Υἱῖ. 3. 6. εἰ 7. 

κωλύωγ τῆς τοορέιας ἵν. 3. 4. 
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κώμη. ἴῃ Αῇα νατὶὶ νεὶ ραρὶ, νεὶ ορ- 
Ρἰάα ρᾶτνὰ ἀϊἤρετία ἀϊουπίυ κῶμαι. 
ἵν. 1.16. 810 Ρ)ϊπία5 ἰηίοῦ υτ06ς5 
Οοτάϊυςοπλεη τεΐεσί ν. ἢ, 40. [( 
καύη κώμη μεγάλη ἷν. 1. 20. 

κωμαςὴς Υ. 4. 7. 
κώνειον ποιεῖν ἰϊ. 3. 56. 

Δ, 

Λακωνίξειν εἰ Λακωνιφαὶ ἴρορε ἀς ἴἴ8, 
αἱ ρδιίθὰβ Τἀσεἀθετηοηίοταπι ἴδ- 
γψεέῃξ., νύ. ἱ, σ᾿ 32ς 

λαμδάνεϊν, σοτηρτοῃεπάθιε γ, 2. 21: 
ἐκ τῆς γῆς ν. 3. χό. 

λαμιπρὸν τρόπαιον νἱϊ. 2. 18, 
λαμπρύνεσδγαι νἱϊ. 5. 20. 
λαμπτὴρν. 1.0. 
λασιὸν χωρίον, Ἀι θοτὶ 5 ΟὈ απ ἴΪ, 4. 

3. ἵν. 2. 19. 
λαφυροσῶλαι ἵν. 1. 26. 
λευκάσπιδες Κᾶρες ἴἰϊ. 2. 15. 
λευκῶσψαι τὰ χρώνη Υἱῖ. 5. 20. 8110 

{εἴα ἰϊ, 4.25. νἱὰς ποῖ. 
λῃφὴς ἵν, 8. 35. ληφήριον, ΟΟΠΟΙ9 

Ργοάδιίοσία ν. 4. 42. 
λιϑολόγος ἵν. 4. 18. ἵν. 8. 9. [ΔΌ6Γ 

ΤῊ ΤΆΤ 8, αἱ τεῦϊε τηοηεὶ Μοσυβ. 
Ηΐηο λιϑολόγημα ἴῃ Ογτορ. νἱ. 3. 
ῬᾶτΙ 68 ἰαρίἀειι8. 

λιδϑοτομίαι ἴῃ Ῥίγθθθο ἷ, 2. 14. 
λιπαροὺς καὶ φαιδροὺς νἱ. 4. τ6. λιπαὶ 

φόμενος, αὶ τη! τὰ πὶ τορι 111, 6. 
12. ἴεὰ γνἱάς ποίδῃη, λέτανέύειν ἰϊ. 
ἀπ 7, 

ἐλογίσϑησαν νἱ..1. 7. λογιφικὸς Υ. 2: 
19. 

ΩΣ διδόναι φινὶ, ἀϊοεπάϊ ροιϊεβαϊεπὶ 
ἴλσεγο ἴ. 1. 19. Ρ. 2. 13. ἰάοεπι λό- 
γον τυροτιϑέναι '. 7. 5. ἐν ἀδενὶ λόγῳ 
ὙἱΪ. 1. 26. 

λελοιδορημένος ὑπὸ ν. 4. 20. 
λόχοι, ΤΠΕερδηὶ νἱ, 4.13. Ατρῖνὶ νἱῖν 

Δ. 4. 
λυμαίνεσϑαι πινὰ 1ϊ. 3. τό, σινὶ νἱϊ, 5. 

18. ἴϊ, 3. 26. 
λῴῷφος ἵν. 1. 17. 

Μ, 

Μακχρολογεῖν ἵν. 1.13. βείξκι 
μαλακὸς, {ἰπιϊάπ5 1γ. 5. 16, ἐκ σῶν 

πτυόνων τὰ μαλακὰ γίνεται Υἱ. 1. 40. 
Ρ- 317. ποῖ, ᾿ 

μαλακία, ἱαπανία Υ. 4. ό. 
μάλης ὑσὸ ᾿ὶ. 3. 23. 
μεγαφρονεῖν ᾿Ὀϊά. 17. 
μεγαλειοτέρως γαμεῖν ἸΥ, 1,9. μέγα- 

λύνεσθιαι ΥἱΪ, 1. 24: ἂ» 
Ἦ Ὦ 2 
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μεγα ν. 2. 36. 
μεγαλοφρόνως, ἴα ρε θα ἵν. 5. ὅ. 
μεγαλοφρονεῖν ἐφ᾽ ἑαυτῷ Υἱ. 2. 30. 
μέγαλοψυχία νἷ. τ. 4. Ῥ- 314. 
ἐεϑιφᾶναι τὴν τοολιτέιαν Ἰ!. 3. 17. νόμες 

ν. 4. 46. μεϑίφαμαι, ἀϊίσετε α θεὸ 
ἷν. 1. 6. 

μεϑορμοίζειν 11. 1. 26. 
μμεῖθν 11ϊ, 4. 8. Ορροη. σιν. 
μελήσει ἄλλῳ, τὰ Υἱϊ, 5. 27. 
μελεσᾷν 11]. 4. τ6. 
μέλισι ἐντεθὲις ν, 3. τῷ. 
μέλλω, σαὶ οὗ ἵν. 1. 3. 
μέμφεσθαι «πινὶ τινὸς 1Π, 2. 6. μαβῆνε ἱ. 

4.25: 
μέρει, ἐν, νἱοἰ δ πὶ 11. 1. 4. νἱῖν τ. 3. 

Ἰάετῃ εἢ κατὰ μέρος Υἱϊ. τ. 12. 
μεσεύειν Υἱϊ. τ..48, διὰ μέσου εἴναι ν, 4. 

25: 
μεσογείᾳ ἵν. 7.1. εὰ τεξιϊ 5 μεσογαίᾳ 

νἱΪ. 1. 8. 
μιταδάλλεσθαι ἴΐ, 3. 17. μεταξαλὼν, 

Δἰίατη Γοηΐατη {ΠΏ ΕΓΕ ἵν. 3.13. 
μεταξιξάζειν 1. 6. τ3. ς 
ἰπλτλλιάον νἱ. 3. 10. Δ ̓ τοτ Γοτθετε. 
μεταδιώκειν σΕἸετῖτεΓ τοάϊτε δὰ ἔς ἵν. 5. 

12. 
μεταίτιος τυλένφοις Ψ. 1. 31. ἰΐ. 3. 32. 
μεταπόϑειν ΥἱΪ. 1. 4. 
μετάπεμσἥος ἴϊ. τ. τὸ. μεσασέμσεσθαι 

ἷν 4. 5. 
βκὴ ὡὰ ἱ, 4. 6. 
μεσίέναι, Τεφαὶ ν, 2. 24. ς ἴοσο αἰ αυϊὰ 

Ρέϊετε ἢν 1, τό. ν 
μέτοικοι, ροτοστίηὶ Αἰ πθηῖβ μα ταπίεϑ 

ἱϊ,. 2, 21, ἶγ..4. ὅς γι. 1. 1Ζ. 
μέχρι, φαδτηάΐα ἴἰ, 3..38. 
μηδίνες Ν. 4. 20. 
μὴ ὅτι, τπιδάσπι [ἴ. 3. 38. 
μηχανικὸς Εἰ, 1,8. 
μηχανοσοιὸς ἰϊ, 4. 27. 
μιαιφόνοι ἵν. 4, 6. 
μιαρία νἱὶ, χ. 6... 
μικρολογεῖσνγαι ᾿ἰϊ. τ, 26, 
μικροπολίτης ἰϊ, 4. τος [ἃ ΑΠἸΠΟΡΕ, 
βνΣ 814. 

ά ἰϊ, 1. 8. 
μα αν χα 8, ἐ 
μωσϑοφόροι νἱὶ, τ, 4. οἱ ΑἸ ἰὶ, 
μωσοδημόσαφος ἰΐ, 3. 417. 
μισοχρησότασορ ἰὈϊά; 
Μνημεῖον ἰὶ, 4. 17. 
μνησικακεῖν ἰἰ, 4. 4.3. 
ῥνηφεύμν νἷ, 4. 37). γυναῖκα, 
μουχῆν τὴν ϑλαπῆαν ἱ. 6, 16, 
μονόκροτος ἰΐ, τ, 28, νἱάς δίκροσορ, 
μόρα, τοοτα ᾿ισοπίσα ἰΐ, 4, 22, ἵν, 4. 
ἣν Χοηορῃ, ἀ δραῦ!, Ἰλοςά, 

, 4. 
μορμὼ ἱν, 4. 17, 
μοχϑηρῶς λίγων ἱ, 4. 6, 

ΙΝΘΕΧ ΘΕΟΙΤΑΤΙΒ. 

Μύριοι, σοηΠ]απὶ Λγοδάαπι σοτητη πᾷ 
ὙΠ], 1. 38, Υἱ]. 4. 2. 33) 34: Ὠοῖ, 

μυριόλεκσον γν. 2. 17. 

μύφαι ἰϊ. 4. 2ο. 

Ν, 

Νάσος ν. ἃ. 44. 
ναυμαχεῖν τοῖς τολεμίοις νἱϊ. 2.32. 
ναυκρατεῖσψαι Νἱ. χ᾽ 6. 
ναυπχηγεῖσναι φριήρεις '. 1. 25. ἴϊ. τὶ 8, 
ναυτικὸν, ὈΘ τὰ πᾶνα]δ ἰΪ. 1. 12. 
νεοδαμώδεις ἵ. 3. 17. 1]. 1..4. 1], 3, 6, 

ν. 2. 24. νἱἷ. 1. 4. Ρ. 316. ψάΪοΚε- 
παὶγ δὰ Ἡετγοά, Ρ. 6οδ. ἴἰὰ : Ηξεϊο- 
τε8, ἢ Ὀ6]Ὸ Πετὶβ ὁρεγᾶπι ἴαδ τ ἂΡ- 
Ριοραῆδηι, ᾿ἰθετίαϊο ἀοηδιῖ, νεοδα-- 
μώδεις ἀἰοεθαπίαγ : Οοπίτα Μοτγαβ 
8ΔὉ Ποϊοιϊθυ5 τη υτη [5 δὸ5 ἀϊ- 
διηρασπάος εξ οεηΐες δαξιοτα 
Τηυογαϊάς ν. 34. εἰ 67. εἰ νἱϊ. 58. 
ϑεὰ ἴοουβ. ΤὭυογ 18 οἰατι δίτηυς 
εἴ νἱῖ. 58, δύναται δὲ πὸ νεοδαμῶδες 
ἐλεύϑερον ἤδη εἶναι. '. ε. ἢρῃϊῆοαϊ νο- 
ὈΔΟυϊυ τ νεοδαμώδεις Ὠοπλΐπ65. πὰ- 
Ρε͵ ᾿ἰθεγιαῖε ἀοπμαῖοβ. ΑἸτοσ Ἰοοὰς 
ν. 34. σὸς Εἵλωτας---ἰλευϑέρους εἷ- 
ναι, καὶ οἰκεῖν ὅπου ἄν βόλωνται. Καὶ 
ὕφερον οὐ ραν; αὐτὰς μετὰ τῶν νεο- 
δαμώδων ἐς Λέπρεον κατίφησαν ΟὉϊ 
ἀϊδίηρασηταγν ΗοἸοῖο5, ΠΠδοτέδις ἀο- 
δῖ, ἃ νεοδαριώδεσι, δὶ τοξδῖα αυἱϊ- 
ἄεπι, υϊδ ᾿ϊ8 ᾿ἰθαγαστα οσαΐ ΠδὈϊϊα- 
τα, δὶ νϑῖ]επιὶ. Νεοάαπηοάθβ 8Ὁ 
1}}15 δτίατα ἀϊίηρουὶϊ ροϊαθγαηςϊ δαπ 
οὗ σδαυίαπι, ααοηίαπι Πὶ 18 πὶ ἀπίδᾶ 
Ἰἰθοττᾶϊς ἀσηαῖὶ ἔαεγαηῖ, Μδϑηξο 
ἰρίταν ἴῃ Τεπιθητῖα ΨαΙοΚοπαγὶϊ οὲ 
γνεϊοσατα ΟΟταπιπηβιϊοογατη. 
ΜΜογὰ5 οὐδ ρυιϊαῦαϊ νἱοΐῃμοϑ Κὅ'!ρατία- 
εἶδ, ᾿ἰ8 Τα] εξῖος. δὲ εὐϊ αϊατῖοθ, ἃς 
οἷν τατί5 Ἰατα, εἰ πο ορίϊπηᾷ οοη- 
ἀϊοηο. 

νιώσοικος ἵν, 4. 12. φορά! βοίιπι ἰαχία 
τηλτο, 40 πᾶνο5 ίοτλο Τα δἀοθη- 
ἴω τ, 

νῃσύδρια Υἱ. 1. 4. 

γικώη ὅσι ἐν σῷ κοινῷ νὶ. 5. 6. νικητή- 

οιον Νὶ, χ, τό. νἱ, 4. 20. 
νόδ)οι Σπαρτιατῶν ν, 3. 9. 
νομάδις ἵν. 1.26. 
νομίξιται ἰϊ, 4. χὅ. ἷν, Ζι 20. 

νόμιμος ἄνϑρωσος ἸΥ. 4.. 3. 
νομοϑϑεσῶν ἰϊ, 3, 18. ἠδέ, 
νόμος ἱφὴὶ ἱεροσύχαις καὶ τυροδόταις ἱ, 7. 

21. 

νόμους τυατρίυς ξυγγράφειν ἰὶ, 3. 2. 
νυκτεριύμν ἷψ, ὃν Δ. ΟὟ, 4. 4. 
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Ξ. 

ἘΞιναγοὶ ᾿ἰϊ. 5, 6. αὶ ςορίας5 ξένων 
σοπέγαμυπί δὲ ἀπουπε ἵν, 2. 19. ν. 
2. 7. ξεναγεῖν ἵν, 3. 17. 

ξένια καὶ δῶρα '. τ. 9. ἐπὶ ξενίᾳ δέχε- 
σϑαι νὶ, 4. 20. 

ξενικὸν, σὸ, εἰ οἱ ξένοι, τη Π1τε5 Θχίγαπεῖ, 
401 δρεπάνι δοοϊρίιηξ ἱ. 1. 22. 
ἶν, 3. 8, 1146 πὰ δείδτη μωσϑοφόροι ἀϊ- 
Οὐπίυγ, δομαπη]6 ἄμποοβ ξεναγοὶ, 
ξεναγεῖν. 

ξενῶσϑαί σινὶ ἵν, τ, 12. δ 15. 
ξύριξασιᾳ νἱῖ. 4. τι. 
ὩΣ ἷν. 2. 13. 

ἡ μόρίᾳ ἵ. ἡ. 32. 
ξυμαονεῖν ν. τ. τ6. 
ἔασι ἔσσειν ἰϊ, 4. τῷ. σινὶ Π, 3. 9. εἴ 

] 1, 

ξυμαροπέμεπεσϑαι 11], τι τ8. 
κ "-. 4. 13. 

ξυμφρώσσειν ἱ. 1,7. 
ξυνωγορεύειν 1], 5. 9. σινὶ 11}. 3. 2, 
ξυνωσαίζειν ἀὰϊ ξυνασ αι δῶν ἢ, δ. τα. 

ποῖ... 
ξυγγράφειν, ἀεογδίαπι ἐοτ ρέα παι {Ἐπᾶ- 

τὰι ργορόπογα σοι ρτοθαπάστῃ ἱ. 7. 
12. Οοπηρᾶτα ἐεξϊ. 27. Ψιάδ γῤά- 
φειν γνώμην, 

ξυνεισφέρειν Ἰἱ, τ. 4. 
ξυνεπιαινέϊν ἴϊ. 1,.1.3. 
ξυνευδιαϊμοόνεῖν ν. τ. 16. 
ξύνϑημα ἰϊ. τ. 2. 
ξυνίφημ σόφῳς τορὸς ἐκείνους 1. κα. 2. 

Ὠΐπο ξυνεφηκότες τσρὸς ἑαυτὰς ἐοκἀετὶα 
Τοοιοίαες ἸαηδΕΪ ἵν, 2. 1. ξυνιφσώμες: 
νον ἀντίπαλον ἰϊ, 3. 17. ξυνίξατα, 
χαλεπόν σι ὨδίοϊἘαγ νἷ. 1. 4. 

ξύνταγμα, εχετοίτι5. ὅδ ρος, εἰίατα ξύν- 

ξυνρεησθαὶ ν. 2. 20. 
» ῬδοΙοὶ, σοηπίυτατγα ἴἰ 1, 

Ι, 

ξυνωρίδες, Ὀϊροὲ ἴ. 2. τ. ἴῃ Ἰυάϊς Ο- 
Ἰχιηρίοῖς δάδίηεο. 

ξυσκηνέιν ΠΝ 2. ης 

᾿ Ν ᾷ ϑαΣ ΠΤ 4. γ. 

ξυσσιτΊΟΥΥ. 3. 17. 

ο,. 

᾿Ογκηρότερον διάγειν ἰἰϊ.. 4, 8, 
ὡδοποιημένη ἔξοδος ν΄, 4. 30. 
οἰκεῖαι χέχναι νἱϊ. τ, 2. 
οἰκεῖ ἡ -«σόλις ἰν, 8. 5. ὀδὲν μὴ κά- 

Ἄμβθ, 

οἰκέται ἡ αόλις ἵ, 6. χ1. αἱ τυόλεις οἷ- 
πϑσν ΥἹΙ, 5. 6, 
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οἰκείως χρῆσαι, συνεῖναι ἰϊ. 3, 11, νἱϊ, 

7 δὰ ἘΔ ΈΙ,Ι 
οἶκος 111, 1. 22. τ65 Αγ, ἰατὶϑ, 
οἰμώξειν 11. 3, δο. 
οἰνὼν νἱ, 2. 4. οεἶϊα νἱπατῖα, ῬοΟΙΊχ νἱ, 

15. ΙΧ, 49. 
οἷος ᾿ ἥδεσθαι νὶ, 3.3. 1ἰ..3. 18. ἱν, 3, 7. 
ὀκνῶν χε τυολίσας, ἵ{ἰ τ ἢ 8 ἈΝΩΝ 20. 
ὀλίγα δεῖν, ἔετε 'ϊ. 4..21. μεαὶ ὀλύγον 

σόσων ὶ. 1.1. 
ὅλον Ἵ ῥῶ Ψ. 3.7. 

τγαιδα, "αι τὸν 20» 
ὁμωλὸν ἵν, 6. 7. 
ἡ Ὁ" 1.22. 
ἐφοιο, Ρὰ ϑρασίβηοϑ “ν, 3: 5. ποῖ, 

ὁμολογεῖν σι ἰϊ. 2. 10. Ρϑοϊίοὶ, ἀβάθγε 
(ς τὶ, 3. 5. ὁμολογεμένη φίλη «σόλις 
Η":, 5. Ψ ὃ κ᾿ 

ὁμολογθμένως κακὸς ἴἰ. 3. 18, 
ὁμόσε φέρεσθαι ἵν. 3. το. 
ὄντα, τὰ, λέγειν ἴ..1. 22. 
ἐξυλαξεῖν νἱΐ, 4. 27: 
ὄσισϑεν ποιέϊσϑϑαι ἵν. 1, 2ον 
ὀπισϑοφυλακῶνσες Υἱῖ, 2. 4. 
ὅποι Υἱ. 2. 16. 410]. 
δηοίαν σινα ἵν, 6, 2. ποῖ. 
ὁπότερα ῬΙῸ πότερα ἰἴἰϊ. 4. 12. 
ὅπλα ιϊν 4. 6. ΠΟΙ, ὅπλα ἔρηροαν ψὶϊ. 2. 

6. ἴ[Ἃουἱδ ἰϊ, 4. τό. 
ὀπώρα, ἔτι δῖι5 δα 8168 ἰΐ. 4. 16. 
ὅπως ΡΙῸ πῶς ἱ. 4. 5. ἵν. 1. 14. 

ψσυλσα ὅν ὴς 41, 
ὄρϑϑιον, πρὸς, ἰένα; ὶϊ. 4. 5. 
ὀρθοῖς ὄμορεωσι νἱϊ, τ. 30, 
ὀρϑῶν τεῖχος ἵν. 8. 10, 
δρίζεσθαν νἱῖ, 3. .2, 
ὁρκῶν σιν νἱ, 5, 3, 
ὁρκωφπὴς ἰδ 14, 

δρμεῖν ἱ. 2. 12. Ψν. 1. 1, 18. 
ὁρμίξεσθαι ἱ. :. 10, ἰ, 6. 12. πρὸς σὴν 

γῆν 1. 4. Ἴ. ; 

ὕσαι ἵν. 1. 16. 
ὀ νἱ. δ. 9. 
ὀῤῥωδεῖν νὶ, 5, 20. ; 

οὐκ ἤδη νἱ, 2. 24. ὅσα ἀήφηητοι γε- 
γῶτε ἷ, ᾿ς 28. 

ὅφι δῖ ἰηδηϊίνοβ γοἀυπάδηβ ἰΐ. 2. α. 
ποῖ, 

ἐδένες ν. 3. το, νἱ, 4. 4. νἱὶ. 4.8. . 
 ἐσὴ ἵν. 3. 4. νἱ. 5. 18, ἐρωγοὶ ἱν, 

Υ: 2. Ἐσα6β8 ἀς ἰβ8 [μηζετπο δὰ Α- 
παρα. ρᾶρ. 449. [κ5 τηοῖ ἀρὰ ἐρα- 
γοὶ τς ἤρπίῆδ Ἰδγηαῖβ [68 ἀδγηΐετοβ 
ἢ165 ἀθ ἰὰ 1156, τηδί8. ἐοι)οοτβ 165 
ἀεγπίειβ γα ῃρ8: αὐδηη ποίδπη ἐγαηΐ- 
τα Ζειπ. δὰ Απαραΐ. νἱ. 5. 5. 

ὅριον πνεῦμα ἱ. 6. 27. ᾿ 
οὖχ; ὅπως Ἰοπ τπηοάο ΒΟῺ ἰΐ. 4. 10. ν, 

Φ᾽ 3 . 

ὄριλιε τ, ἦν «Ξ φραφ. νυ. 3. 6. ἀδὲν 

ὄφελος εἶναι ὶ, Ι, 358. νΐ, 2. 23. 

Η ἢ 3 
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ὀχύρωμα ἰἰϊ, 2. 3. ᾿ 
ὀψιαίτατα ἵν. ς. τ8. ν. 4. 3. ὀψίζειν 

νἱ, 5.21. 

π᾿ 

παγκάλως Υἱ. 2. 4. 
τυαιᾶνα ἐξάρχειν ἰὶ. 4. 17. 8 {εηΐα 

ἐν, τὰ. 
τυαιγνιῶδες ἰϊ. 3. δό. 
τσαιδικὰ,, ἀτηδῇ5 ἵν. 8. 39. νἱ. 4. 37. 
«υαντὶ, ἐν, εἶναι, ἴῃ ταεῖα εὔϊε ν. 4. 29. 

ἐς τοᾶν ἀφικνεῖσθαι ἴῃ αἰ οτ πγθ6π 
Ταπιπηὰ πη ναπῖγε νἴ. 1. 4. Ρ. 3:15. 

“ἀπτεϊ ρα κακόν. ΨαΙοΚεπαῖν δὰ Η6- 
το. Ρ. 557. ἐπὶ σἂν ἐλϑεῖν οτηηΐα 
τεηΐαγο, Απδθαῖ, ἢ. 1.12. σῷ πὰν- 
σὶ ἀδικώφερα ἴϊ.. 3. 22. 11]. 5. 14. Υἱ. 
τ. 4. νἱϊ.. 5. 1ὶ 

τυανδημέὶ 1. 3. 8, ; 
τυαρὰ ἰ. 6. τορὸς εἰ ὅ. 14... ἢ) ἀν" 
τυαραβλήματα παραβάλλειν ἰϊ. 1. 22. 

ποίδ βοιηΐηδ. ᾿ 
τυαραξοηϑεῖν ἱ. τ. 6. 
τυαραγγέλλειν, ἱπηρετγαγα, υΌεγο, ἀς 

ἄπος εἐχοτοίταβ. γαγὶθ ἱπιθγρτγοιδτὶ 
ἀεθεπηὰβ ρτὸ ναγὶεῖαῖο γογὰ ΠῚ, 488 

᾿ 

ττδξιηΐωτ, ν. 9. Ὁ ἀττηατὶ αδὐἀῆης, 
ἶν. 8, το. ὺζ ἰτηδτὶ [ὰ τ ΠἸτο5 ρᾶ- 
τοηΐ νἱϊ. δ. 9. . ᾿ 

τυαράγειν ἰϊϊ, τ. 8. νυἱῖ. 4. 22.᾽ τυᾶρα- 
γωγὴ κωπῶν ν. τ. ὃ. ποῖ. 

ἴπὶ “ ὑθωντς ΑΠΠρηὰτζς ἵν αν 14. ἴἰν 3. 

τυαραϑαῤῥύνειν ἵν. 4. 7. 
τυαραιρόϊσϑαί σινός σι ἰὶ. 3. 14. 
τοαρεκελεύεσο ὅτι '. 1. 14. 
τυαρακινδυνεύειν, ἀάοτα 1]. 5. 9. Υἱὶ, 

355: : 
-“αρακομίξω ἷ, 4. 3: 
τυαραλλάσσειν τόπον, ῬΥΘΟΙΟΓΙΓΟν, 1.12. 
πυάραλος ἰϊ. 1. 2. ἰΐ. 2. 2. νἱ, 2. 8. 

Νανὶβ. Ρα ] σα, αὐ δα] απ, δὰ 
ΕΙΠσο5. αὰ8 ταυτὶ τις, πθὸ ΔΠ τον 
ηἰῇ ἰπ Γὰπηπλὰ πεοοῆταις δἀ Ὠἰ υἱτα, 

τγαραμυϑεῖσϑγαι σοὨοτίατὶ δὲ ῥγοπιττα- 
τὸ ἷν. 8, 28. ᾿ 

τυαραπίσειν, ΕΥΤΆΓΟ ἷ, ὅ. 4. 
τυαρασ'λόϊν ἷἱ,. 3. 2, Οὐ πὶ σΈρισλόϊν ἴδ ρ6 

Ῥεγπιυταταῦ ἴῃ 1 τῖ8, ΕΠ ρτορτὶο 
οτγα μι Ἰορόγο, , 

τυαραπομαὴ νἱϊ, χ. 18. οἱ 23. 
παφαῤῥύματα ἱ. 6. το. "5 
τυαρασκινάξισϑαί σινα νἱῖ, κα. τὸ, 80. 
Ῥοπετο ἱ, γ, 8, δον Υ᾽: 

τυαρασαᾷσιγαί τινος ἵν, 8, χ.. 
σγαραφάτηξ, αἱ ῥτορο αἰζογατῃ δαὶ ἴῃ 

δοίο ἵν, 3, 23, Υνἱ, 5, 43. 
υαρα χρῆμα, ἀνὸ τῷ ἵ, τ΄ 30. 
φυκριγγυᾷν, ἸαΌοΙς ἵν, 2. 12, 
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παρέρχεσθϑαι, δάνεηίγε ἵν. 5. 3. ῬΙῸ- 
αἶτε δά ἀϊσεπάμπι νἱϊ. 1. 3. 

-ταρέχειν αἴσϑησιν ν. 1. 9. 
τοαριέναι, τταηίπλΐττοτα, δατμ!τεγα ἵν." 

2. 22. ἵν. 3. 19. Ν. 2. 9. εἴ 29. Υ-. 
4. 28. ποῖῶ. 

τυαρίξασϑαι δαυπρετε ΠΟ, ΓὈ) οοτα 
1. ὅς τῆς νὶ. Τῷ ἅν». Νϑὲς Δ. χ. 

το ἀροιχόμενα κακὰ, Ὀτδοϊειϊἃ ἷ. 4. 17. 
τοαρωϑεῖσϑαι ἰ. τ. ἡ. εἴ 17. 1ϊ..3. 12. 
ττασσυδὶ ἵν. 4. 9. 
τοεζομαχεῖν ἴ. ἰ. 14. ἐς σεζὸν παρα- 

σκευάζεσθαι νἱ. 2. 21. Ποῖ. . 

ποέϊϑιιν χρήμασι νὶϊ. 3..4. 
τοελάγιος, ἴῃ αἰζατῃ ρτονεξὶαβ τηᾶτο ἰΐ, 

ἴς Ὁ, 
φιλτατὴς, νεϊταῆα, ταῖς. ρεϊταπὶ ἔδξα 

Γοαταπα Ἰενας βοβδηϑ, ἰεγὶβ τα ϊθθς Ὁ 
ἔξ ρ6. πογηϊ πίῃ, 

τπιμππὰς νἱὶ. 2. 6. 
«σενέται, ᾿ὶ. 3..36. νἱ. 1. 4. Ρ.315. Εδὰ- 

ἄετα. σοράπιοης δρυὰ ἜΒοβα]οβ, 
αυὰ ἔ]εϊοίες ἀρὰ ϑρατίᾶηοβ.. 

τοενταδρωχμία ἱ. 6. 12. 
τοΐίνταϑλος ἵν. 7. 5. Οἱ ττορῖοα ροπηῖ- 

ἴὰγ σὰ δρομικὰ σῷ πεντάϑλε νἱϊ, 4. 
29. Νδηι σ΄. οοιηρ! ξλϊταν σατίατη» 
ΤαἸτα τ, ἰαξὶαπ), μα!οογατη, ἴοο- 
Ραπη,. : ὶ 

τού φακοφὴρ ἰἰϊ, 5. 22. ἷν, 5. 7. Χε- 
πορῃ, Ἀοραθ]. [οεά, χὶ. 4. χἰϊὶ.- 
4. 

τοίραϑεν, ΟἸττα ΤΊΔΓΟ, Ἔχ Ὁ] τοτοτο σὸ- 
Βίοπα ἰἰϊ. 2. 2. 

τοιραΐνοιν ὶϊ, 4. 39. ἶν. 8. 6. ν. 2: 23- 

φἰ, ἢν . 
τοιρὶ ϑεὸς ἀσεβὴς ᾿ἰϊ. 2. 21. κακὸς περί 

φινα Υἱ. 5. 38. 
τσεριαιρεῖν, ἰάδπλ αυοᾷ καϑαιρεῖν ἰϊ, 2. 

47, 
τοεριδάλλεσϑαι, ἴῃ ἴπαπι ροϊεβαίοπι 

τοάϊρετο ἱν, 8. 17. αηᾶς τοεριδολὴ, 
οοπϑῖυβ οἱ πυάΐαπι τοὶ δοαυϊγοηάδα 
υἱϊ. τ. 48. 

τοιριγίγνεσιγαι, Τὰ οτος ἰ], 3. 8, 
τοιριγράφειν, ἤὨ65. οἰγοι Πιίοτί οτος, ἀν 

ηἶτα νἱϊ. 5.13. 
τοιριίσεσϑαι καλῶς ᾿ἰϊ, τ, τό, 

"μργασμένον, ἰἐρίαπὰ ἷν. 1. 8. Βυΐν 
85. π᾿ ποὺ νοῦθο ἢηλίϊεπὶ Ἰἰοοὰπι 

Βαθει, 
τοιριίρχισϑαι ἰϊ. 4. 41. ποῖ, 
τοιριϊόντι τῷ ἰνιαυτῷ κἰϊ, 2. 24. Ὠοῖ, 
υιρίοικοι, Ὀτοίαπι Τϑοοπίοαγαπι ἴῃς 

οοἷτ Ἰἰθετὶ, [τὰ ἱπηροτο ϑρατίᾶπο- 
τὰσι Γαδ᾽ δι, Τιάδτη Λακεδαιμόνιοι 
εἰ Λακωνικοὶ ἀϊσαπιὰτ εἰ ἀϊππραὰη- 
τὰν ἃ ϑ,ρατιδη 8 νεοδαμώδισι εἰ Ἡ ε͵0- 
εἰδυβ, Ηφς ερτορίς ἀοτηοηθγανὶξ 
Ψαϊοκοη, δὰ Ἡετοάοι. Ρ.696. αὐ 
(εαυΐταν οὐἰδπι τόπον δὰ Ἡρτοὰς 



ιςᾳ 
ΙΝΘΕΧ ΘΟΕ ΖΟΙΤΑΤΊΒ. 471 

τότη. ἵν. Ῥ. 378. ΑἸ ΑἸ οκεπαηὶ ἴη- τυράεειν χρήματα ἱ. 3. 8. τοράς:σϑαΐί 
τάπτία ετηεγα ἀπ ες Μοτζαβ. 

ποεριόστεσιθαι ἰἷ, τ. 0. 
τοιριορᾷν, ἐρεξίαγα δοο δηϊπ10 Υἱΐ. 2. 

Ι 
δῖ δ. ΒΝ 1. 
τοερις αυρᾶσϑαι ᾿ἰϊ. 2. 2. 
τοερισώζειν, ἔεγτνατε. ϑΘΡΙ Πίτηα. 
τοεριτείχισμα ἰ. 3. 4. 
τοιριτυγχάνειν τινι ἵν. 8, 24. 
τυέρυσι, (Ὁ ροτΐογα 8ΠΠΟ ἰϊϊ. 2. 6. 
τοετροθόλοι ἰϊ. 4. 12. 
τῦιξτὰ, ρίβποτγα βάεὶ {ἰϊ, 2. 14. 11]. 5.1. 

δῦναι ᾿ϊ. 4. 16. 
τοίσεις τοοιῶσϑαι '. 3. 4. εἴ 12. 
τοισότης ἵν. 8. 4. 
τὐλαίσιον ἵν. 3. 4. ᾿ 
ἀκ ραν χρυσῇ τερὶβ ῬεγίΆτ τη νἱϊ. 1. 

φτυλέϑρον 11], 4. 1.3. νἱῖ, τ. 8, Τρατίαπι 
εηζυτη ρθάυτη, 

Φυλεονεκσεῖν ἰΐ. 3. 11. ἴϊ. 4. 6. τῦλεο- 
νεξία 1], 5. 8. 

τυλέονες σῷ καιρῷ 'ϊ. 3. 17. 
τυληρῶν ναῦς ἵν τ. 25. 1. 6. 24. πληρῶ- 

σϑαι δοάδθπὶ (εἴα νἱ. 2. 14. Ὠΐπο 
τυληρώματα πᾶνε8 αἰσιαπίτ ἷ. 6. 11. 
ἶν, ὃ. 10. ν. 1. 10. ποῖ. 

τολίνϑοι, Ἰαῖετεβ ἰπ (016 οοξλὶ ν. 2. 5. 
ηοΐῖ, 

πυλυντήρια ἱ. 4. 12. ϑᾶστα Μίπενδο 
Ατῖσα, υδὶ νεῖῖος εα5 ἸανδὈδηίυγ, 
εἰ εἰἶῆρίεβ οδιτεροθαῖαγ ἰητογίτῃ. 
Οοτῆηὶ Βαϊ, Ατι, τόση. ἰΐ, Ρ. 364. 

τονέοντε; τοῦρ, οἱ νἱϊ. 5.12. 
τοοιεῖν ἐντὸς ᾿ἰϊ, 2. 8, ἀγῶνα ἷν. 5. 2. 

τοοιεῖσψαι τοερὶ τναντὸς ἵν. τ. 34. ἵν, 
8. 6. νἱϊ. τ. 26. 

πολεβιοποιεῖν ἡ. 2. 30. 
πυολιτεία, 5 οἰντατὶβ ἷ, 2. 10. τῦδλι- 

σεία ορροηίτυγ τγγαπηϊαϊ νἱ. 3. 5. 
υὐ ἂρ. ΠΌογ. Ραπερυγ. ο. 3. 

τοουλιτεύειν εἰ τοολισεύεσϑαι, τετηριὉ]}- 
στη δάἀτηϊηπἶγαγο, ἰῃ οἰνίταϊε νῖνε- 
ΤΕ ἷ. 4. 6. ἰ. 5.11. ᾿ἰ. 4. 13. 

τοολιτικὸν, σὸ, φράπσευμα, εχ οἷν 5 
οοπηροῆτιυτη Ἔχογοϊτα πη, αἱ ορρο- 
ττογ [οοἱΐς ἵν. 4. 19. εἴ ἔδερε 8}10], 

τυολυπραγμονεῖν ἱ. 6. 3. 
τονηρὸν ἱππικὸν γἱὶ. 4. τό. 
τοορ μεῖον ν. τ. 23. παν] βίατα δὰ τταηΐ- 

εἰδηάα πη. 
τούρος χρημάτων Ἰ. 6. 8. κατὰ πόρ. χρ. 

δὰ οορεηάδβ ρεσι 8 ν. 1. 2. τῦο- 
ἥξειν τὰ ἐπιτήδεια νἱϊ. 2. 17. 

σῆς ἡμέρας νἱῖ. 2. 19. τοοῤῥωτέ- 
ξὼ τῷ καιρᾷ, αἰῖτὰ αὐτὶ ἀεοεῦας 
]Ϊ. 5.13. 

πῶς, κατὰ πόδας πλέοντες ἰϊ. 1. 20. 6 
ψοβιρῖο ἰπίραυθηιοβ. γιὰ δὰ Μο- 
ΣΑΟΙΔῸ]). 

σιν χρ. '. 5. 19. τοράἥειν “ι- 
νος ἷ. 4. 2. εἰρήνην τσράτἿειν ἀδόλως 
11,4. 6. πράἵειν περὶ νἱϊ. 4. 2. ποῖ, 

πράγματα, οἱ τὰ τοράγματα ἔχοντες ἷ, 
6. 13. οριϊπιαῖε8, 

τορηφὴρ, ΤᾺ] Ίεη ἷ. 3. 1. 
τοροώγειν, ἰηοἰτατε ἢ. 3.31. 
τοροαγορεῖν, γΕΙῸα Ρτοοῖγε ἷΐ. 2, 22. 

Δηδῦ. ν. 5. 5. 
τοροβολὴ, οσυπὶ 4͵ἱ8 ἴατε δρῖς ἴῃ ]}- 

αυθπι, οὐτῇ δοσυίαξ, ἱ. 7. 39. 
τυροθωλεύειν, ἀδ ἴοπδῖα ἱ, 7. 7. Υἱϊ. 1- 

2: 
τυροδιδόναι ἀπῖς ἀΐεπι ργρβηπίεαπη (οἷ- 

ψετα ἱ, 5.4. αἱ κάτω τυλίνϑοι προδι- 
δῶσιν. 2. 5. 

τυρόδικος, ἴαῖοτ, [ιΔοοπῖοα ἱν, 2. 9. 
ποῖ. 

τοροειπεῖν, εὐΐσογα ἴἰ, 1. 14. 11. 4 τ. 
τυροιφηκότες, οἷ, ἐν ταῖς «τὐόλεσιν ἰἰϊ, δ5- 

ι. ἐν Θήξαις ἢΠΠ: 5. 3. ὁ τοροεφηκὼς 
ἐν ̓ Αϑήναις ἱ. 7. 1. ποῖ. 

τυροίχεσαι νῆες Ν. 1. 24. 
τυροηγόμενος ἱ. τ. 27. αἱ γεῖθ8 ΡΓθῖξ. 
τυροήκειν Υἱϊ. 1.12. δ 
τορόϑυμόν τινι εἶναι εἴς σε ἷ, τι 34. 1. 3. 

18, Πίης τυροϑυβεία 1. 1. 21. τῦρο- 
ϑυμεῖσϑαι νἱ. 4. 24. 

τοροϊ φάναι ἵν. 1. 9. 
τοροκαλεῖσϑαι ἰὶ. 2. 9. 
τυροσκαλεῖσϑαι ἱ. 7. 12. δίκας προσκαν 

λεῖσϑαι υἱῖ. 4.11. 1. 6. καλεῖσθαι 
πρὸς δίκας, ἰπ ἐν νοσᾶγα. Ὡν» 
τυρόσκλησις, ἡ ἐς δικαφήριον κλῆσις, 
ἀμ νῆδα σὸ παραγγέλλειν 
ἐὶς δίκην ἀιξζοτο Ηδτροοτζαῖ. 

τυροκόπσειν εἰς νἱϊ. τ. 6. 
πσρονομιὴν τυοιεῖσθθαι ἷ. 1.33. 1]. 4. 25. 

σὺν τορονομαῖς λαμβάνειν ἵν. 1. 16. 
τυρόξενος, ῬΟὈ]συ5. οἰνίται5. δἰ ἰσυΐας 

Ποίρεβ, δά αυξτὰ Ἰοραῖὶ ἀενοτι ἴὸ- 
Ἰεηε ἷ. 1. 25. ν᾿ 4. 22. Ὠΐπο σροξε» 
γνία νἱ. 3. 4. τυροξενεῖν σίνος Υἱ. 4. 
24. 

ὦν: 111, 4.1.4. 
τυροορμᾷν Υ. 2. 28. 
τοροπαρίχειν ΚΝ. 1. 18, 
τοροπίμπειν ἵν. 1. 4. Υἱ], 2. 13. 
πυροπετὴς Υἱ. 5. 24. ἰἷ, 3.15. εἴ 30. 
τυροπίνειν '. 5. 4. ΠΝ 
τορός τινος, ἴῃ ἐπι] απχεπίαπη 8]1ο}8 

νυνὶ}. α. 6. 
τοροσάγεσθαι, δά]υηρετε ἢ] ἵν. 8. 30. 
γ, “44 ᾿ 

τοροσαρηρέναι, δἰ ἤξοτετα ἷν. 7. 6. 
πομα, δάοτὶτὶ ἱ. 2. 2. 1 αὶ τὸν, 

ἣϊ, 3... ἢἶἰν 4. 18. 111. 5. 11. 
τοροσξολὴ, οοπβίξιαβ ἷν. 8. 11. τον 

εἶσίγαι τσρ. ἱ. 3. 10, 
τοροσεργάξεσθαι 1λϊ. 1. 25» 
ἨἘΒ4 



472 

τοροσεύχεσθαι »ἵκὴν 1Π|..2.. 22. 
τροσέχ εἰν α σινὶ γνώῤην ἵν. 8. 17. νῶν ἵν. 

8. 26. 
τοροσήκει ὑμῖν ὀδὲν δικαιοσύνης 1]. 4. 40. 
τορόσϑεν, ῬΥΪᾺ5 11. 3. 48. 
ποροσκαλεῖσϑαι. ΔΘ προκαλεῖσϑαι. 
ποροσπαρτερεῖν νἱ!, 5. 14. 

τοροσκοιμίζεσθαι κώπαις ν, τ. τό. 
τυφοσομελεῖν πρός φινῶ ἴ. 1. 30. 

τροσπίαἥειν «ινὶ, Γἀρρ]ίοατα, ΨΙΪ, 1. 30. 
ἀρεταὶ ἱ. 6. .,8. ἰ, ὁ. 6. 

τυροσποιξμαι φίλον ἵν. 8. 28. 
τυροσάτης ἴϊ. 3. 61. δήμῳ, ἀεπιαροραβ 

11. 2. 27: Ρ. 2. 4. τῆς εἰρήνης ν. Ἱ. 
36. 

τροσφέρεσθαί σιν!» δἀετεάϊ π᾿, 4) Ζὰ 
τυροσφιλῶς ἔχειν τινὶ 1ϊ. 3. 44. ῬΟΙΙῸΧ 

1. 6 3.. 
τοροσχιωρεῖν, ἀφάογα ἵε, (οοἴατο ἴα αἰτοτὶ 

ἷ,.2..3.. 1. 6, 9. ἵν. 8. 30. 
φτροτάτίιν ἰϊ. 4. το. νἱ. 4. 10. 
τρροτιϑέναι λόγον. ΊΑς λόγος. διαψή- 

φισιν ἵ. ἢς 14. εἴ 29. 

μεσόν “«ρὸ νἱϊ. 1. 26, 

ἄγεσϑνα, νἱῖ. τ. 41. 
τεδργυσοιών ὙἹ]. 1. τὸ, ἰάοταη αυοὰ 

τρροκόστειν ἰὈϊάοΓη. 
τρωΐ, ἸΔΠ6 ἷ. 1. 30.. τορωιαίσαφα ἵν, 

18. 
«Εὐλάννυϑὼ ἦι σὰ βέλη ν. 3. 5. 
τορωτεύειν Ὑ]1. 1. 44: 

τυρωτόπλες Υ. Ι. 27: Ποῖ, 

φιρωτοφάτης Ἰὶ, 4. τό. 
τυσηνὰ, ἈΥΟΒ ἵν, 1. 16. 

τυλῶν ν, 4. 34. 
πυρὰ, τὰ, ἴξτιε8 ποδιαγηὶ τη]! πὶ ἰ. 

6. 2ο. 
τονριφλεγὲς καῦμα, τοῖλ}5 ἔς Ὀτ1}18 ν. 3, 

19. 

Ρ, 

φὰ ἵν, 1. 30, ποί. 
ὌΝ ῥόπΐρον υἱὶ, 5. 20. ποί, 

Σ. 

Σαλαμινία, γιά Πάραλος, 
σαφῶς βοηθῆσαι ἵν, 8. 418, 
σεΐι ὁ ϑεὸς ἵν, 7, 4. ὃὕυἱ ὕω ὁ ϑιόρ. 
σηκάζειν, ἱποϊαάοτγο ἢ], 2, 3. 
σημαίνειν, ἤρηαπη ἀθγο νἱ, 2, 16, πρὸ 

τῶν μελλόντων ν, 4, τῇ. Ὡοῖ, 
σημεῖον, Πρ τ νν 1. 27. 
σίγματα, τὰ ἱν, 4. το. ἠοῖ, 
ως {Π, 3, 7. ἰοταπλ [ογγβυθηίο- 
τὰ Π|, 

σιμὸν, σὸ, Ἰοσὰ8 δοοὶνί8 ἵν, 3, 23. 
Ηΐπο ἀποσιμῶν ν, 4, ἴῃ Ν]ιγανίο ἱν, 

ἸἈΡΕΒΕ ΙΘΒΦΕΘΕΡΑΙΨΑ͂. 

1. εἴ 2. ΡΓ οχ Οοάϊος βχια 
γε τεβίταϊε ὁΥοῖαημα ομμανα ». 
τοῦ. ΓΟ Πἰα : : βηιαυὴ! ἐαρείηπ. 
γεβ ἀρίῤλίπως κί ὁ πὰρ Ὁ] ΔΟΡῸΣ 

, Ἰπεογρτγοίατοῦ ἀεῤνἐπεῖ, 
σίτῃ ἀκμάξοντος ἱ. 2. 4: νὶάς ἀκμάζειν, 
Σιὼ, 1ιΔοοηῖοο; 1. ε. σὼ ϑεὼ, Οαῆοσ εἰ 

ῬΟΙΙαχ ἷν, 4. 10. 
σιωπὴν ποιεῖν ΥἿἷ. 3: 1ο. 

ἐσκεμμένα λέγειν Π],.3. 8. 
σκευοφόροι, ᾿Ἰἶχδε οὲ ψΙοη 65 ἰΐ, 4. 3. 
σκηνᾷνν. 1. Τὺ 

σχηνρφύλακες 1}. 2: 4: 

Σκίρῖται. ν. 2..1ὅ. ν. 4..52. 83. .θ0ο- 
ΒΟΙ5. 'π Ἔχθγοίτα ϑρδγίδῃο, Ῥγθβοὶ- 
Ραδ ἔογε τα! πἰ5, ἴπ. πη το, οοῦπα. 
Ροῆια ἢαῦαϊ, πθὸ οἰϊπὰ 8}1}5 τα! εἰ-- 
Ὀὰ8 Ρειπυχία. Τπυογά. νἱὶ. 67. 
γιά ποί. ; 

σκοτιαῖος ἵν. ΓᾺ 18. 
σκυλεύειν τὸς χιτῶνας ᾿ϊ.. 4. 19. 

σκυτάλη 11].. 3. ὃ, 9. Υ΄. 2. 37. 
σπανίζειν εἰ σπανίξεσϑαι νὶὶ. 3. 1. ν]], 

2.1. οἵ 16. 
σπανοσιτία ἵν. 8, 7. 
Σπαρτιάται ἃ 1ιοξάἀξοτηοη 5 ἀϊνετῆ 

Υἱ. 4. 15- ποι. 
σπείσαντες, ἰἰθαϊίοης ἕλξια νἱ. 2. 23. 

σαένδεσϑαί τινι, τϑοοῃοὶ!ατὶ οαπα, 
]ΐφαο ἱ 1, 3. 29. 

σοι ἴον ἷν. δ᾽ . ποί, 

σαονδαὶ μετὰ τὸ δεῖπνον, θεῖο ἱν. 7. 4. 
σατρησὸρ, (ςπιρητίβ ἷν. 6, 13. 
σαϑδαίον, ἔργον ἱ. 4: 5: 
τασιάξειν πρὸς σὴν πόλιν ἱ, 1. 28. φάσις 

ὥτης Υἱϊ, τ. 43. Ὡοῖ. 
τατὴρ ν. 2. 21. Διροηϊθὺβ δαυδθαῖ 
ΡΓοια πὶ ἀγαοῃτηδύα πη αυδίμου ς 
ἀγδοῆτλδ ψΟΓῸ ΓΟΤΏΔΏΛΠ,. ἀρηδτὶ- 
Ὅτ ; δυτοις ϑασδῦαϊ νἱρίητὶ ἀγα- 
ΟΒΠιαϑ ἈΤΡΟὨζοΘΔΒ. 

ταύφρωμα, γι πὶ ἰἰϊ. 2. 3. οἱ αἰ δὶ. 
φίλλειν» ἰπάμεγο, ΘΟΓΏΡΟΠΟΓΙΟ Υ. 4. 5. 
φιβὰς, ἰεξϊιθ. οχ Πποπάϊθι.8. Βαπηὶ Μεγᾶ- 

τὰ8 Υἱϊ 1.16, νἱῖ. 2. 22. 
τιγματίας, Υ. 3. 24. 
τόλον ποιεἴσιγρα ἰϊϊ, 4. 4. 
φόμα, ἀοϊεὶ ἔγοῃβ ||. 1. 23. ἵν, 3. 2. 

ποῖ. 
τρατεύσιμος ἡλικία νἱ. 5. 17. 
σρατηγὸρ ἱσαιρίας, ν. 2. 25. [εἄ, νἱάρ 

ποῖ, 
τερατιῶσις. ναῦε, ΤΏΔΙΟΥ ὩδνΪ8 οἱ Κ͵Αν 8 

ορροηίταν Ἰον] 1, 1, 36, Ῥυοκο δά. 
Τηυογά. ἱν αν τό, νἱ, 43. 

“ρατόπεδο ὃν, ΘΧΟΓΟΙᾺΒ να. 14. φρᾶσον 
σεδεία ΡτῸ φρασόχεδον ἰ ἷν, 1. 24. ποῖ. 

φρογγύλον τῦλοῖον, ΟΠΟΓΑΤΙἃ Παν}8 ἡ. 1. 

15, ποῖ. ορροπίζαν μακροῖς, Οδοαγ 
Β, Ο. ν, 1, 

φύραξ, ἔεττατα, ΠΆΠΠ πιο ρηθῆχυπι 



ΙΥ̓ΡΕΧ ΟΕ ΟΙΤΑΤΙΒ, 

Υἱ. 2.19. ΤΟΥ άὶ ἰἱ, 4. ε φυ- 
φάκιον ἀκοντίου. 

συγκείμενον χωρίον ἰἰϊ. 2, το. ἵν. 1,29. 
συγκλείεσηαι ν, 2. 10. 
συγκεκροτημέναι νῆες νἱ. 2. 12. 
σύλλογος ἵν. τ. 18. 
συμβαίνειν σινὶ '. 2.11. 
συμβάλλεσθαι χρήματα Υἱ. Δ. τ. Ηϊπο 
γι Ἄς ΩΝ 1. 19. συμβολὴ 
φοπῆϊέξιυ Υἱῖ, 5. 24. 

συμροαχέω νἱϊ. τ. 3. ξἴ 4110]. 
συμμιαχιίδες πόλεις νἱ. 3. 7. εἴ 4110], 
συμ μείνει ἡ φιλία νἱῖ,. 1. 2. 
ϑυλήνν πρός τινῶ ἱ. 3. 6, σινὶ 111. 

1.6. 
συμπολισεύειν ν. 2. 12. 
συμστροϑυμεῖσιθαι Ν. 1. 14, Υ΄ 4. 5. 
συμφορεῖς νἱ, 4. 14. ποῖ. 
συμφράσϊειν τὰς ναῦς 1. τ. 7. 
συμφωνεῖν πρὸς ἢ 3. 8, 

συνάγειν ἐπὶ νἱ. “. 6. ἠοῖ, 
συναϑιροίξειν ἷ ἼὉ ΣΑ͂ς 
συνωλίξειν '. τ. 30. ποῖ, 
συνασπιδῶν ΥἱΪ. 4. 23. 
σωναυλίζειν '. 1. 30. ποῖ. 
συνέδριον ἱ. τ. 22. 
συνειλεῖσθοω Υἱϊ, 2. 8. 
συνεπεισφέρεσϑαι τὸν βάρβαρον νἱ. 5. 43. 

ποῖ, 
συνεπίφασθαι ν. 4. 19. 
συνεφηκόσα ἐν κύκλῳ, οοῃῆβεηΐεθα 

οὐπὶ δἰΐαυο ἰν. 4. 3. 
συνορμείζειν τὰς ναῦς ἵ. τ. τ7. 
σύνταξις Υἱ]. 5. 22. 

αυντάττεσθαι Υἱ. 2. 2. ἷ. 5. 6. 1ἰϊ, 3.7. 
ἷν, 8. 22. ἷ. 2. 15. ἶν, ὃ. χ8, δοίο- 
Ἰαΐε 1, 4. 11. 

συντεκμαίρεσϑαι Υἱϊ. 1.15. 
συνφελῦσα, πόλις εἰς σὰ Υἱὶ. 4. 12. 
συναίγεσθλω, ῬΔΟΙΙΟΙ, νἱ, 3. 7. 8110 (ξη- 

ἴα ἷν. 8. 20. τὰ ἑαυτῷ νἱ. τ. 5. 
συῤῥάσσειν, ςοηῆίξεις ἱν. 3. 10. Υἱ!, 5. 

16 
συσκενάξεσϑαι ὅπλα καὶ σκεύη 1ὶ. 4. 4. 
συσκηνᾶνσες Υἷϊ. 4. 36, ν. 3. 20. 
συσπειραδλέντες Υ. 2. 30. 1ϊ. 4. 11. 
συνε ραριμένοι. εοά6 πὶ [ξη[ι Υἱ. 4. 12. 

᾿ σφάλλεσθαι, Υἱϊ. τ. 2. 
σφράγισμα βασίλειον '. 4. 3. 
σχάξειν, ἴδοατα νθῆδπῃ Υ. 4. 58, 
σχεδόν τι, ἷν..2. 14. 
σχολαίτατα νἷ. 3. 6. 
σώματα ἐλεύϑερα, Πογ,ΐΏ 68 ἰΠΡΘ Πα], 1], 
ΑΒ 

σωμασκεῖν, Υἱ..1. 4. 
σωφρονίζειν, ΗΠ], 2.1. 

᾿ ΥΣ 

Ταγείᾳ νἱ, 4. 34. ταγιεύων νἱ, τ, 4: 
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Ρ. 314. εἰ (εδ. 7. σαγὸςγ ἀὰχ 1014. 
εἰ νἱ, 2. 10. 1, 6. 4. 28. εἴ 33. 

σαμιεῖον Ψ. 4. 5. Ὡοῖ, 
ταινιᾶν, ἰηξα]α ΟΓΏΔΓΘΥ. 1. 3. 
φσαμίας, ΠΩ ΠΝ Ι, 27. Ἵ 

τάξιν ἔχοντες τὴν κρατίφην ἴ. 1. 28. 
τάσσειν ναύτῃ δραχμὴν ἱ. 5. 4. ιάα 
εἴ 1ἰ. 3.17. ἷν, 3,1. ἰ. 7. 1ρ, 

φαπεινοὶ ἰϊ. 4. 14. νἱ, 4. τό, ταπεινό- 
σῆς Ἰἰϊ, 5. 14. ᾿ 

σαφρεύειν ν. 2. 4. ; 
τεϑορνξημένως 111. 3. 5.» 3.5. 
σειχήρεις ποιεῖν ν. 3,2. ὕτταν ἢς 6- 

τἴίαπι ΤΠυογάϊάε8, 
τωχίξων ἷ. 2.1. φείχισις νὶ, 5. 4. 

τεχομαχεῖν δι«; δ 
τεῖχος Υἱ, 4.3. Νόοη (Ο]υτ τηυτγοβ, 

οΑΠ ΕΠ] απ, [τἀ οὐ ᾿ρέυτα ορρίάαπι 
Πρηϊῆοας ἀρυά ΟΡΗ. τπηοηθηία 
οἴίατη ῬΟΙΊμος ἰχ. γ. 8 νἱϊ, 5. 8, 

τειχύδριον, ολ 6] πὶ 11. 1. 28. 
φίλη, τὰ, οἱ ἐν πέλει, τηδρὶταίαβ 11, 

2. 6. 1], 5..23. 6ἐ “περ υΐρα]ο, 
μακρὰ φείχη ἰὶ, 2.3. ΘΕ 16. ἴϊ. 3. χὐἰς 
ἰν. ὃ, 9. : - 

σέμενος, ΔΡΕΓΙ ἄξο ἴδοεγ νὶ. κ. 37. ; 
φέμνειν καὶ καίειν τὴν χώραν ἵν. 2. 15. 

γ. 4.4:. 
σέτειγξ, οἰσαάδ Υἱΐ, 1. 38, 
σευχος Ἰ. . 1, 

σεχνάσματᾳ νἱ. 4. 7. 
τίϑεσθαι τὰς ἀσπίδας, ροπετε οἱ 

Βυπιὶ 1ϊ. 4,12. ϑέσϑα, σὰ ὅσλα, 
οοηἤιζετα ἴῃ ἈΥΠῚΐβ 11]. 1.23, ἵν. δ. 
8, ν, 4. 8. ἢς θέμενος τὰ ὅπλα ἰὶ. 
4: 4. εἰ 410]. 

φιμιωρεῖν σιν ἰἰϊ. τι 16. Υἱΐ. 3. 11, τὰς 
μωρεῖσϑαί τινά τινος Υἱ. 4. 10. 

σίς. «ἰ ἄν οὐ πυνϑάνῃ ἵν. 1. 1. 
φοιῶσος οἷος μὴ. βάλεαϑγαι νἱ. 5. 7. 
σόπες Σαρδιανὸς, ΤρΡΊΟ 111. 4. 21. ποῖ, 
τὔμπαλιν, τεῖτο ᾿ἷ. 1. 17. 
σρίπεσθψαι, ἴῃ ἔαρι, οοηνοπίετο ἱ, 2. 

6. εἰ ἴξρε. 
πριήραρχος '. τ. 1ο.. ἐξ 2ο. ἢε ε9 

ταῦηεγα εἰ Γαπλεῖθιι5, ΟὉ 1ά ἰδοῖςῃ- 
ἀϊβ, Ῥγθθοΐαγο αἰραϊανις Το Ῥτο- 
Ἰεροπι, δὰ Ποιηοῆμπθη. Τθριίη, 
τοῦ, Αἀάς Ἰοοὰπι Χεπορῇ, (- 
οοῃ, ἰϊ, 8. 

σρισαῖος, ἴετίϊο ἀϊα 11,.1.. 30. 
φριῴδολος Αὐγιναῖος Ὗ, 2..21.. 
σ δ' ον φῆσαι;, ΕἸΠῚῚ φτήσασϑαῳ νυ. 4. 65. 

ἴϊ, 4. 7. εἴ 8110], 
τρόφιμρι. ἃρυιὰ Βρδγίδποβ νυ. 3. 9. πρί. 
φροχάξειν νἱὶ. 2. 22.. 
σρύχειν ν. 2. 4. 
"κ᾿ νῷ ἂς ἱξϊῖα νείραγυμῃη ἱν, 2. ὅ. 

ΑἸϊο ἐδηΐα ἱν. 4. 3. 
τύρσις» ταγτβ 11], 2. 13. ἵν; 7, 5. 



ὧν ἃ 
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Ὁ Ἂἷς 

Ὑακίνθια ἵν, 5. 11. ποῖ. 
ὑδρία '. 7. 9. 
ὕδωρ, Ῥ] ανία 1. 6. 20. ἵν. 5. 4. 
ὕοντος πολλϑ Ἶ. τ΄ τό. ποῖ. 
ὄμμε ἵν. 4. το. 1Δοοηϊςὲ. 
ὑπάγειν ἀσοαΐατε ἴϊ. 3. 23. ϑανάτου 

1,.3..12. 11,3. 11. ν΄ 4.24. 
ὑπαιδεῖσϑαι ν. 3..20. 
ὕπαρχος ἰϊ, τ. 12. νῇ. τ. 4. ΥἹ]. 4. 10. 
ὑσασσπιςὴς ἵν. 5. 14. ἵν. 8. 30. Ὡοῖ. 
ὑπεραπολογεῖσθαι '. 7. τ6. 
ὑπερδάλλειν σὸν χρόνον ν. 3. 21. [ἴἴὰ 

τὸν καιρὸν ΧΟΠΟΡΉ. Ἵπαικ. χ, 14. 
ὑσερξάλλεσθαι ἀϊεττε ἴῃ 410 τεπι- 
Ῥὰβ ἱ. 4. 6. Ηετοάοιϊ Ἰοοὰπι 3. 
71. σοπιραζανῖς Μογαβ. 

ὑπερδέξια χωρία ἵν. 2. 8. ΥἹ]. 4. 13. 
ψιϊ. 5. 12. 

ὑπερέχοντα χωρία νἱῖ. τ. 8. 
ὑπέρογκος ἐγίνετον. 4. 58. 
ὑσπεροασ τικῶς τινὸς νἱϊ. 1. 18. 
ὑπερπολὺς ἰϊ. 3. 10. 
ὑπηρισικός. ΜΊΑΣ κέλης. 
ὑπ᾽ αὐλητρίδων Ἰῖ. 2.21. ποῖ, ὑπὸ ψη- 

φίσματος ν. τ. 5. 
ὑσποροείονες 1ἰϊ. 3. 6. ποῖ, 
ὑσομύσασθϑαι ἱ. ἡ. 38. ποῖ. 
ὑποσίνειν, (αὈ Ὀἰθετς ν. 4. 4. νἱ. 4. 8. 

ποῖ, 
ὑπόσσως ἔχειν τινὶ ᾿ϊ. 3. 40. 
ὑπόσαονδοι νεκροὶ '. 2. 7 εἴ 4110]. 
ὑποτιλεῖν σὸν Φόρον ἰ. 3.0. 
ὑποτίμνισθαι, σὸν «λῶν ἱ. ὅ, τό, ὑσο- 

σέμνειν τὰς ἐλπίδας ἰὶ. 3. 34. υἱῖ, 1. 
28, ποῖ, 

ὑπυργῆσαι ἀγαϑὰ τῇ πόλει ν. 2. 20. 
ὑσοφαίνεσαι σὸ ἴαρ ν, 3.1. 
ὑποφέρειν τὸς μῆνας, σπονδὰς ἵν. 7. 2», 3. 

ἰηάς ὑποφορὰ ν,. 1. 20. 
ὑποφϑονεῖν τινός τινι ἰἰϊ, 2. 13. ὑσοφϑό- 

νως Ὑ]Ϊ, 1... 16. 
ὑποχωρεῖν, ἔαξετα ϊν 4. Ι, 

ὑπόψαμιμος ἰἰϊ. 2. 10. 
ὑφιραία προσθολὴ ἰὶ. τι το. 
ὑφιρεῖν, (τὶ 5 νεπίτς ἰΠϊ, 5. 18. ν. 1. 3. 

σφὼ φινὰ νἱῖ. χ. 8. 
ὑφίισϑαι νἱὶ. 2.4. υἱὶ, 4. 9. 
ὑφίφασϑαι, Βεινίτοῦ οὐπέετε νὶ, 2. 26. 

νἱΐ, αν 48, νἱΐ, 4.14, 19. τινὶ νἱῖ. 
5. 12, ποῖ, 

ὑπσογῆναι, ἴῃ (ς Γα[οίρεγς, ρο ἢ σεν 11], 
4.1, Ὑπυσγά, ἐν. 19. Ρίαιο ΑἸ οἱ- 
ν͵ἱδά, 2, ὑφ γᾶναι ἀρροόποτῖε ἱν, 1. 26, 

φ. 

ΩΝ ἕσλα πρὸς σὺς τοολιμίους νἱ, 
δ. 1ὅ, 

ΙΤΡΕΧ ΟΕἈΖΟΙΤΑΤΙΒ. 

φαίνειν φρϑρὰν, νἱὰς φρερά, 
φάλαγξ, ἐπὶ φάλαγγος νἷ. 2.30. Ἐ- 

4065 ἀξ ἰὰ Τλιζοτης δὰ Απαυδῆπ Ρ. 
110. ἀοσεῖ, φαλαγίς Χεπορμοτὶ 
εθὲ πρὸ ἰρηθ ῥίεἶπε φμοίσοηφηε. 

φάραγξ νἱϊ. 2. 13. 
φάσκω, οὖ, 650 Ἰ. 7. 9. 
φαυλότης, τοπαἰτας ἴῃ σαϊτὰ εἰ νεβίξα 

ἵν. 1. 20. 
Φερόμενος εὖ ἰϊ. τι 6, πονηρῶς ἱ. 5. Τ7. 

τὰ πράγματα φέρεται κακῶς ἰἰὶϊ. 4. 
25. χαλεπῶς φέρειν τῷ πολέμῳ ν. τ΄. 
20. ἐπὶ τῇ πολιορκίᾳ νἱϊ. 4. 21. βα- 
ρίως φέρειν σῇ ἀτιμίᾳ ἴϊ. 4. 8. σὲ 
φρόνημα β. Φ. νἱϊ. τ. 4.4. 

φεύγειν ὑπὸ δήμου 1.1. 27. 
φιλαίτατος νἱϊ. 3. 7. 
φιλικᾶς Ν. 2. 31: Οἴ. 1.4. Υἱΐο τ 15. 
φίλιος καρπὸς νἱϊ. 2. 1ο. φιλία ἴς. γῆ 

ἶν. 8. 36. πόλις ἰὈ14. φιλίως ἔχειν 
ν. 2. 33. ποῖ: δ ἢ» 

φιλίπιον ν. 4. 28. ΑἸἴὈϊ φιδέτιον. 
Φιλοπσόλεμος ἵν. 3.1. Ὁ] Αἰϊὶ φιλαπό- 

δῆμος Ἰεραητῖ, 
φιλοτιμεῖσθαι, ὨΟποΥῈΠῚ εἰ ρἱοτίατα 

{ρεξζατε ἰ. 6. ᾿ς. Ηιπο εἴίαπι ργανὶ- 
ἴεγ ἃἰϊαυϊά ἔδγγθ, ἴθ Απαθδί, ἱ, 4. 
ι. 

φλυαρεῖν ᾿ϊϊ. 1. 1.5. νἱ, 3.12. νἱ, 4. 2. 
αιφηδημένος ἵν. 4. 12. 
Φοίτησις ἐπὶ τὰς ϑύρας '. ὅ. 6. 
Φορτηγικὸν πλοῖον ν. τ. 18. 
φριατίας ὑπόνομεος ᾿ἰϊ. 1... ὀχετὸς ὗπο- 

νόρρους αἰχὶς ΤΏαοΟ. νἱ. τοῦ. 
φρόνημα, ἴαβιβ. νἱϊ. 1... 12. 22. μέγα 

φρονῶνσες μὴ ὑπείξειν ν, 4. 4.5. 
φράτορες ἰ. γ. 8. ἠοῖ, 

φρερὰ, σατῃ ἀς Τ᾿ οοάἀφπιοπίοτυτῃ Ἔχ- 
ογοίτα Ἰοααϊταγ Χ, ἰάδτη εἰ, ᾳαοὰ 
φρασιά, ὨὈϊσυηῖαῦ Λακεδαιμόνιοι 8}}-- 
Ὀἱ ἐφόροι ἵν. 7. 1. ἰρίδ τεχ φρουρὰν 
φαίνειν, ΟΟἸ  κογο, σοη γα Ποτς ἜχδΥ- 
οἰϊαπι ἢ. 2. 23. ἷν, 2. 5. ν. 4. 38. 
εἰ σο. ἐξάγειν ἰΐ. 4. 29. ἰάοτῃη ηυοά 
ςραπιὰν ἐξάγειν ἰἰϊϊ. «. 5, ἡγεῖσθαι 
φρυρᾶς ἵν. 7. 2. φρυρὰ ἰφάνθϑη νὶ. 4. 
17. νἱ. δ. 10. πιφασμένη ν. 1. 26. 
ἐσί σινα αἰΐϊαβ, δὰ ν, 4. 69. σοῖς 
Θηδαΐοις ποῖ. 

φρυρίδες νῆες ᾿. 3. τ7. 
φρουροὶ, οἷ, ῥτοοιϊἀΐατη ἱ, 6, το. ἱΐ, 2. 

1 

φυγὴ, ἡ, ἐχία!ε5 ν, 2. 9. 
ς πάσης χώρας ἵν. τ. 7. 

φυλαὶ ἰπ ἐχοτοίτα ἵν, 2. 12, 6, 
φυλάσεισϑαι ἀπὲ νἱῖ, 2. 10. τίφυ- 

λαγμένοι νἱὶ, “. 9. 
φύρειν, [ατίπατὰ Τα ίκοτο νἱὶ, 2, 22. 

ποῖ, 
φῶς “τοιεἶν νἱ, 2: 17, ἔαχ ν. 1 8, 

ωι«“ἀὐἰὐὖἴσ“ 



ΙΝΕΧ ΟΕ ΖΟΙΤΑΤΊΒ. 

. δῇ 

Χαλκεὺς ], 4. 17. Ἰάεπι 4] ἰπ Αρδ- 
ἢϊαο εἰ σιδηρεύς, ῬΟΙ]ὰχ νἱ!. τοῦ. 
ἔλΌεγ ἔεγγαγί 8. 

χαλκοσύπος ἸὈΪά. (ΔΌΕΙ ξογδιῖαβ, 
γαϊοκεη. δά ΗἩετσοάοι, Ρ. 33. 

χαμόϑεν νἱϊ. 2. 7. ᾿ 
χαράδρα ἷν. 2. 15. ποῖ. ᾿ 
χειμὼν, ἰεπηρείταβ ἱ, 7. 2. 
χεῖρα ὀρέγει σὰ χρύσεια ν. 2. 12. ἐκ 

χειρὸς σοταϊ 3 νἱϊ, 2. 14. ἴῃ ἴορᾶ 
Ῥεπῖοα ἰἱ. τ. 8, ποίᾶ. 

χελώναι, τεῖάο, πιδοῃίηα ὈΕ ἴσα 1]. 
1, η- 

χρήματα, ρεσυηΐοο ἴϊ. 3. 1.5. νἱ, 1. 4.΄ 
χο. λαμξάνειν, ρτοράδτη οᾶρεῖς {ἰϊ, 
5.3. ἷ. 5. 37. ΧΘ. τηρτοῦ5. ΠΊΘΓ- 
οαἰογατῃ ἰ. 6, 28. 

χρηματίζεσθαι, Ἰαογαπι ἀΌΘΤΕΙ ν. 4. 
30. 

χοῆσϑαι νυκτὶ ἅπερ ἡμέρᾳ νἱ. τ. 4. 

Ρ.317. 
χρησμολόγος 1, 3. 3. 
χρηφηριάξεσθαι ᾿}ϊ. 2. 22. ἷν. 7. 2. 
χρόνῳ ποτὲ, ἸΟΏΡῸ τεπιροτα ροί ἵν, 1. 

34. ἐν χρῷ κεκαρμένος Ἰ. ἡ. ὃ. 
χρύσεια, δυτιοἀϊπδε ἱν. 8, 37. Υ΄ 2. 

12. 
χῶμα ἰϊ..3. 46, ποίδ, ᾿ 
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χωλὴ βασιλεία 1. 3. 3. 

χώραν, κατὰ, ἐᾷν νὶ. 5. 6. ᾿ : 
χωρίον, ἕαπιάυ5, ῥγεδάϊαπη 1, 4. 1. ἢ, 

3. 6. 111... 24. 0. 2. 7. 
χωρίτης» ταί Δ η5 11], 2. 22. 

" ἢ 

Ψεύδειν σινα ἵν. 4- το. Ψεύδεσαί σε ᾿ἰϊ. 
1. 25. 

ψηφίζεσθαι ἐὶς σὴν αὰξ η. 6. 
ψῆφον διδόναι, νἱάε διδόνα., φανερὰ ψῆ- 

φος ἰϊ. 4.9. ΤΠυογά. ἵν, 74. 
ψιλοὶ, Ἰενὶβ διγηδίαγα ἷ, 1. 24. 

φαὶ ἰὶ, 4.12. 

Ὡ. 

᾽Ωδεῖον 1, 4. 6, τ5. ποί, 
ὠϑεῖσϑαι νυἱῖ, 1. 21- 
ἐμᾷ ὄντος ἴἰϊ. 3. 2. 
ὥρα, ρτονθηῖαβ 8Πηὶ ἰΐ. 1.1. 
ὡς ἐπὶ ναυμαχίαν '. 1.12. εἴ τό, ὡς 

ἐπὶ τὰς ναῦς ἱ. 6, 5. ὡς ἐς φρατείαν 
Ἰΐ, 4.11. ὡς βασιλέα ἴ. 3, 8, ὡς ' 
ἼΑθυδὸν ν. 1. 22. ὡς οἰτοίτογ ἴἴ, 4. 2. 
ὡς δ᾽ αὕσως ἰϊ. 2. 5. ὡς ὅφι 1ἰ]. 2. 
12. Υἱ, 4. 37. Υἱ, 5. 13. 



Ω 
"πὴ ἐ τὴὲ μὴ 



ΒΟΟΚΡΒ 
ῬΡΕΙΝΤΕΡ ΑΤ ΤΗΕ ΟἸΑΒΕΝΘΌΟΝ ΡΒΕΒΒ ΓΝ ΟΧΕΟΚΌ ; 

δοιὰ ὃν Ἰοβῆσα ΟΟοΚΕ, Βοοκεεί ον ἱῃι Οχξονά, ἀπά ὃν ἸΟΘῚν ΜΑΟΚΙΝΊΑΥ, 
οῤῥοοῖίε ϑοιείδιαγηῤίον δΊγοεῖ, 12ε διίγαπά, Ἰομάοη : 

Αἱ τῆς ἐοἸ]ονγίηρ; Ῥτρεβ ἴῃ ϑῃεείϑ. ΥἹΖ. 
1). 8.4 1... 5.4. 

ἸΒΟΕΝΙΡ οἱ ΤῬοοιποβίμρηϊβ Οταῖ, Οἴδοῦο ἀθ Οτγδίουο. Ἑάίουθ 70. 
ἃ, τ. οὐπὶ Αππηοῖ. Αυρ,. Ἐγπεβί, ἘΝ, οὐ ψἂιϊογθ πὶ. 

“ἴώιδ ἄς. Βυο; 1807. ρα τος ἀν ἢ ΠΑ 2 ω " .-Ο00 
Ὁ 19 0] ΟἸἰοογοιῖβ ἐς ΡΙπθη5. Βοποταπι εἰ Μᾶ- 

ἈνβοΙμΑ Ραμ βαρι αφαφευείς Ψιΐα, Αἰρίονα Ἰογη ΓΑΡεΙ Θαίασμα, ἘΧ γϑοθηβίοθ 
Ε, Οοάμ, ΜΈ. Βοι- πΙοληηἶ56 Ταν δι, (0]}. ΩΣ ὯΣ 

Ἰοϊ μη 8 ἀκεηρειυ αἱ Ταιῖμο γετί!, ἐλ0., Ῥγφβί 8, ὄυτη ΕΝ Ὧ εἰ- 
29". ΜΡΌΠΕΝΝΥ Α. Μ. 4ϊῖο. 1808. οθο τηδε γευβἰοπῖθαβ, εἴ 

ΑἸΒαοδείβ ἂς Οἠϊτανρία, Αναθ. εὐ Γαι Ῥοῖν. Ψίκίοι, ΡΒ. μ᾿ : 
ΤΩΝ , ΟΝδαηίος. [] χοὶ; 4ϊο. 1118. - 1.60 ΟἈπ γα, Ταμηδμμι, νη 

ολατὲ 1160 Ὅτε. ἣν Ἀν δ - Φ Φ-Ὁ 70 
ἊΠ τ θη ΑΙ {μεν ιβοηιειείμ, Ατηρ. γέ, Πα. δ 9. 4 ΦΟΟ 

εἰ 1λῖ. 6 Ὁ ἱς, Τὰ- Οομμος Ἐχιοβ Ενδαημ, Κ᾽ δγβίοηἑβ 5' πη- 
εἶπ νους ΠΥ Υ πη, τ ΔῈ δι ΠῚ ἈατΑιες σαπὶ ἡποῦι5 Μ55, 
Οὐογμριία5 γαὴ ΝΥ ἀθηθη. 4 100 οὐ, εἱ Ουά. Ἶ.8. Ὁοινιηθηϊς, Οτονς. 

ἐκ τὰ πλλόμα ΒΑΡΌ] νὰ πὶ Ἰοϊνοίαα, ἐκ Βαν- ΕἸ οθγοοὶ, α Ε,. 7οη68, Ὧν 1805. ΟἹοῦ 
τον πὶ Τμεηνεῖο ψοεεϊοηῖ 05 Οοποίοιεβ οἱ Ὀγδείομθβ οχ βου οῖβ 

ἀεβυπιρίιβ Ο 16] Ονροῖβ ὀχοουρίδο ; βο!. Ἡδγούοιυ, 
πνόγομϊοὶ ἄμα ΠΡ πς Νἰςομπνῆ- “ΤΗθον ἀἰάο, Χεπορμοηίο, Ῥοὶνθίο, 
ἰυχὸ ῬΆΥΑΡΝΓΑδΙΒ, Θν.. οἱ με. Αὐτίδμο, εἱ Ἐογοαΐαπο, Ἰῤίπο, 1808 0 70 

0140] ........ . γεῦχ, δ Μᾷ ρ01θὺ 
μτς κὰν Ἐμοίαν, Θ᾿. ταί. ϑέμανν. (ὐμποίομθβ οἵ Οὐαιίομθβ ὁχ Ηΐϑει 

νοὶ. 410. 1 - 1116 Τταῦὰ ΘΧοογρῖρο; 8εῖ!, Βαϊ ριίο, [,1- 
Τίρεν ὄνοι. ὄνο, ἽΠΊ. - 5. 0190 ἴο, Οογη, ᾿Γαοῖίο, 9. Οατνῖο. ΕΠ 

ὑπ’ 110 ζαμηοῖμ, Ἄἰπὸ ἰαπιρηίαϊο, ἥγοθοις 
Ἄργει ἀκ Ὧι ἴον. Τερί. ον. 6 Ὅοα: Ἰἶο Ρομίους, εἰ Αὐιη, Μαϊιοε πο, 

5, Αἰοχδηάγίπο, ἃ Οὐ. Οὐ, ΝΥ οἷάο, 1φηηο. 1805. - .-0 80 
οπίὶ Ἐγάριῃ, Ν. Ἱ, Ἡμοραϊαΐοα Οὐγμοῖπιβ ΝΘΡΟΒ. ΠΝ 1803 “τῳ δῦ 
κα ϑαβίαϊσα, εἴ ἀθῃ ψαίίοδη. (Ο}}ἃ- -------- ἐκανί. ηιαϊ. - 0 δῸ 
τίοηοθμι. [Ὁ]. 1700. Ω 90] ῬὉϊαϊεββάγοι: ἐών ἤορτα Ηἶΐει. Τόοπι, 

Αὐομπηθθ5, σα Ἑωϊοοι! Αβοαϊοηΐτος πορινὶ θβι Ομνίβιὶ, Οὐ. εχ Ἰ΄. Ε- 
Οομηπιοηῖ, αν. Τιαΐ, ἐχ γθοθηβ, 7. Τὶ νην, ἃ. .1. Υ Η116. Ἧνον 1808. -ῦ 40 
ΤΟΙ. 10]. 1709ς,. - - - τ τῷ Φ0,) .-ἠἀ“ολατέ, τεαχ. 0 δὅυ 

------ολανέ. τα. 3. 80] Βρίοτείῖ ἐγ ἴοι, ΡΟ μδεί Τάρυϊα, 
Αὐϊβιοιθ 5 ἀθ Ῥσοίϊοὰ Τάρογ, Οὐ Τα. τοσϊοὶ Ἡ γου68, εὐ ΤΠ οριιταδ Ομ: 
νυν μἷτί, 40. 1704. - Φ΄ ΦῸ γασΐογοβ Επμϊοὶ, Οὐ, 1ἴ. ΒΘ ρβοι. 

ζάαο Σέθος. θυ, 1500, - - - 70 ὅν. 1804, τον οδ  α -ϑ δῸ 
------ Ὠ μα δ υ 50 τμανέ, γπαῖ. 0ο90 
Αὐ βιοιθ! δ ἐπ Ῥοοίίοαι τῆνον, θ. “αι. Ἐπτιριἀϊα Ἴταμα ας Ηξευθα, ταρίσα, 
ΜΝ ]πβίδηϊον. "πο; 1780, ο6ο Ρηθη ἴων, οηι ψανῖβ Ταοίίου 

---- κα οιοῦ Ῥοεῖς, ὅ54π|. Μευρεγανῇ, μιν. τ 
Αλιμοί οι 5 ΤΥμίκας, Ὅν. εἰ Τα, ὙΝΪΙΚία- 800. - - -«οδὺ 
ΟΝ θερν Ἰρθυς, - 0900 ὁδιαγίι πιᾶῖν τοου 

οἤαγέ. τὴ 0 140 } Βανίριε5 Ἰπιώυίνα ὁ ὦν. ἄσηι ψαν. Ἴκει; 
ἈΠκοιοΙ ἊΝ ΠᾺ κΉΡΗ Τλννὶ Ὥγρε, ϑνο. 1806. οιῦ 

6τ. ὧν Τιρεϊἰοπήννα εἰ ----α ΑἸοοβεβ, ὅν. οπὶ αν. Ἰεοῖ, 
ἀαδιοίραοι ον. δῦ 0106] 8δνο. ἢ οτῦ 

Αὐήβίοι {πῖοὰ εὐ ὉἸδοποπιίςα ὁΧ ᾿Απαγοϊαδοῖε, ΟΥν φυ Ψαν, 
Ἑαϊίοης Εν, 8. Ἰθυγσι, Ομ -» Τκοῖ. ϑνο, 1807. 916 
6 Ταιθπα Ὀϊουν δὴ ΓΑ θἰμὶ, εἰ Ἐνδηρ. Θοίμίοα, συγ Ὁταμαπιαῖ, Θ0- 

τορνῦξ. Ἀπαιγῦῖσα (ϊ. Ὅὰ 4}. (ἰς. Τιν8. 4ϊο. 1750. 110 
φ ΟΝ. ϑνο, 1: 110] Ἐχοουρία οχ Αὐίβίοιο! 5 γάμο, ον, 

πυρί μοῦδος ἩδαἸοίδηα Οοάά, Μ85. 1λι. ϑνο. 1809, οὔυο 
Οτΐθηϊαι Οαιαϊορὰ, ἃ 2), Ὁτ, [0]. ΕΠουὶ Ἐρίτοιδ ΠΡῊ Ἢ ᾿οιμαπδγάμι; 
1781. 1100 εὐ Ἐχοογρί, ΟΒγοποϊορίοϊβ. οἵ Τ: 

.-- -Ξ Νοπεῖα Ῥαὰ, Τλύτου. δρ. ΟΥ. ἀἶσε ἰοδιριοιββίηο, Ἰυχία Ἐς, 
εἱ 1αἱ. ὼς, ΧΥ, εἱ Βὰ ἃ, ΑἸαϊη. ἴῃ Ο.Α. Θυκος. Ἰξαῖο, 1807. - «Ὃὦἡἕ 40 
ΒΙΌ]. ΒοάΙ. δνο ὄν, 1 ο 16 οδανί. Ὁ70 

.------ο.ὥὄ ῷΟδίαϊοριβ Οοαϊουτα Μ85. εἰ [ππ- Οτοιίαβ ἂς ει (ἀϊς Βεϊΐς. Οἰνεϊεϊατιοο, 
ἐκιτὰ οἱὐἱβ Μ55. οἰΐῃ ὨὈν- ῴγῃο. 

ἘΠῊΝ 400.} 1806. 0 Ηϊλιπιοηΐα Ὁυδίαον Ἐναπροιογαπι, ἡας- 
Βυχίουιί Μαηθαία Ἡεῦ. εἰ Οἰια!α. τὰ ϑϑοιίομθβ ΑἸημηθηΐηηδο δὲ ἘλιΒΟ 

1φιηο. 1807. 0. δ0 βῖοτνο νι γ΄. 40. 1805. - - -οΟο10 

Ουάομπὰ μη, δητῶν ρα ΠΝ κῃ Δι μη ραν Ὁ πὶ γο, - ΘΡΌΞ ΟΠ Ὁ Π 

- ἐλατε. ὑπαὶ πτεν πἰτήνοΣ ἐν οθ0υ πε δου λον δὰ ταποδηνν, ἐριν Νυ: 
ΘΟ ΟῊἶ8 ἃ. ΠΝ παϊοῖθιυ οἱ γὰν. δὲ ψΑυ ὙΠ} Ῥυδ ἴου, Η 

ἐρρρ 10 Μὴ Τογαὶ 4ιο. 1785. 6. 60} κἰ5, Α. Μ, ον, Ὑποιπα Οαἰδίογα, 
Οἰσογομίβ Τυβουϊαι,. Ὀἰξραΐαι, ΓᾺΡ. Α. ΝΜ. Αλάϊβ Ομτῖβι Αἰαπιπο, Αορευς 

οὔπη Οοτημδηΐ, ΤΑν 511, εὐ Βομ οἱ ΐ Ἐιροῖ, ὡς π ρ δέαμ αὐνν Οἰδιημηδεοᾶ, 
Ἑχιθηᾶδί. ϑνο. 1805. οδο Βνὸ, -0160 

[ΓΙἄθὰ Τίθεν, οασὰ θη οἱϊ Νοῦς μιαος ἐπ λιῦς Ἧΐας εἰ Οἀγεῖζα, οι. 4 νοι. 
ἴδιιβ πο 5. ϑνο. 1805. - - ὁ. 90} 4τὸ. 1800, 1100 

--.-.᾿μανὶ 0 19 0} Ποιμοιὶ ΠῚ οἱ Ὅταξο, ΜῊ ϑεμοῖ. Ὁΐ- 
οδανια 4 ΝΑΐΩΓΆ Ὅρον. Ἰανιὶ τε, Νὰ ἀντὶ, 9 νοὶ, ϑνο. 1809, “ἢ ΤΩΝ ΠῚ 

ἀν δὶ}. ϑνο. 1807. “τν....» ἢ μαι, 
οἰιατέ. γι. 0 19 ὁ |} Ἠοιμοῦΐ Οαγεβδα, Ὅτςο, ἄπ ϑοιιοί. 

ἔσται ἐς ΟΠεῆις. ἢ Ῥδᾶνςθ, 1ότιρ. 1808. 0 8 8 ἐς κα ᾧ γοὶ. 1707. οιου 
ἸδθῖῸ ΟΠῆς 5, Ἐκ τεςοηβίοπο 1}. --..---.-- ματί. τα. 01δ0 

Ἂ ας ἩδυΙ ΠΞΘΓΟΙ ΠῚ. Ἠοιπονΐ 185 εἴ Οάνε πξθη, Θῆαοε, 
γϑξηοι ποαε αὐδράλπι ΟΧ ἱν νὰ ᾧ νοἹ, 18ηῖο. 1808. οιου 
αἱ 7, Τοιαρὶϊ ἀεδουὶρί ; πέςηοη ἴἢ- Ἡρτβίον ΕΠΟΠΙδπίατν. Ὑγθαῖβοβ δὰ ἅν 
ἀεχ ἄδγαῦι εἰ Ψεγυοίαϊη. [θιηο. ᾿ γηθη αὶ ΡΥ Πρ 68 ΟΥ̓ ῬτΆΟΟΔΙ 
Ἴ810. - - ἈΝ» εῷὸ 66 ἀἴμοπχαϊο3, ϑγο, 1801. - Ὁ ὃδῳ 



ἘΝ ΔΙΟΙΑ Ῥλευιειι; Τιὶθυῖ Ῥηΐο- 
ἐπε ώνουα ἰϑνροα 

----- Τλιω τ τξβες Τάθον, οαπα 
τυ αοἰς ὨΘΟΠΟΩ γλοιηίαν ΔΗὶ Δ} 
αἱ Θεοιμπεῖ. Ρεγιϊηθηΐοβ. ὅνο. 1808, 

Τηᾶθχ κων ϑεϑετῖ, 8νο. 1189. 
«----- 
Τηαἴοοβ ἴγδ5 ἴῃ ἀπ, Ἐαπαρίαμην, 
καὶ ἀρ γλρανοσ: Ἐοὶ δρδῖα. ΑΥ̓͂Θ, τις 

ῃομχοίγῖε ῬΊαμδα ὀρίιξο- 
τίοθ ἘΠῚ ἀιυδηξα, ϑνο. 1806. 

Τρχῖο. Τ ας. ΘομοΙεΖ. ἀΐο. 1 ὅ. 
ΤΑν Η , ΘΧ ὌΤΙΝ Ὁγακεω 
ὅ,τ ΐ νοἹ. 19π|ο. 1800. τ εἴ ταῦ 

ΠΤ ᾿- τὸν ψαίνν 
----- - »γξ, 

Δονι, ἘΠ ποίων Ῥὲε 58 ὐὰ Ῥροωὶ 
ο᾿ Ἤεθίφεογηνη. ΘΒ]: οἰ ΤΩΣ ΣΥΝ Ἠὰ- 

τίδηφο Ὀγενὶβ Οὐμπξαίαιὶο, εἰ ΟΥδιῖο 
Οτεννίηηα : πρόηον Τοδηπὶβ Ὀαν εΐβ 
ΜΙοδλΘΙΒ Ν οί εἰ Ἐμἰμγεῖτα. "9 ΥΟ]. 
ϑνο. - Βνο. ᾿δ10, - 

Ὑπογειῖ Ὁλνὶ ἀξ Ῥρ  ῊΝ Μδιατὰ τ: 
Ὀε ΨΙ, Οτϑθοῖ. ϑνο. 807.. - 

.-- κἤαγὲ. τχπᾶχ 
1πιετὶ ϑψῃοι ἀμ. ὀυρξαν Ἠάάοε: 

ἹΜαυπΟΥ πὴ χοιϊδηβίατα Ταξοτῖρί. οἷς 
Ἑοῦογίβ, 19 πο. 1791. - 

ὁλϑατέ. πα. 
Ἄαμς τἰσογαπι ΤΑΡΥ ΠῚ. Ἠαϊ. 

ΟΥἶι Ναβοιΐβ Ῥαβίου τι ὝΛΗ «ἱ 
ξαρογβαπέ βοχ: οὐπὶ Αμποίαι ΟὨ θ118 

ἐχρβοαμοθεία 
δαὐὐοοι5. ϑνο. 

ἙἘχοετρία εχ Ριο ἀἰὶ Ναβοινῖβ Μεία- 
τ νοὶ ἐπρίνται Οβθ0 ἢ ἐϊν δῷ Νοιὶβ ᾧ 
ΓΙ ΤΩ ο 6 μονὴ δ(- 
ἦδοιῖ5. βνο. ἘΞ ἴε 

Ῥλγθοθο: βῖνο ᾿χοορρία 

ῬΣΤΩΣ 8νο. 1808. - Ἐς 
δ νὸ Ἰταραάϊαγαιῃ ΡΝ 
ται βεϊοίμα, ὦ Θτγῶςε, Βατίοι. 8νο. 
1801. 

Ῥδηιαϊδαοιι, Ἠδδγαο ϑαυμαυ, Ὁ οπαγαοί, 
Ξιουσίρα ΠΥ ἐγ αἢ ἘΜΈΟ ϑνο, 1190. 

Ῥιδιομίβ Πμίαν, μα Ύ σ Τρία [εἸ τοι Οαπα5 Ὁ 8, τ 
εἰ 1λί. ἔοαΐμ. ὃν ϑνο, 1784. ᾿ 
ΩΣ γε, γὴ 
ῬΙαιοηΐ5 Ῥω μαοαΐα, ἅν. ἴαι. ΝΌΙβ 
ΤΠοπποΣ 1790. 
9 πὴ Ὁΐ: ἐραν νι αν. ταῦ Ῥοτβίου. 

Ὁ. 
Ῥϑιακονι Οἱ ΟΝ γοποπβίϑ Μονηϊία, ὅν. εἶ 
τὰ Υσιι τιοηδαςῖ, ὅ, νΟΙ. 4ϊο. 1195, 

τα ταρο, χὖ νοὶ. δνο, 1705, δ. ὦ 
πος ΠΝ τ δι 9.0 
Ἰραπίοι ΝΥ γι ὑοῦ Απἰπιπνογβίο- 

πὸ8 ἰῃ ῬΙαΓΓοΝὶ Μοταῖια. Του. [, 
4.0, 1810, ΦΔΩΙ Ἢ 

Τάοιη ΤΠ νον, φ νοι. ὄνο.. οι τΣ τὴ ἃ 
----- ἐπανί 
Ῥραιπηὶ ἈΧΧΥΓΙ Ὀνϊογοῦ, ΤΙ6 ιν, ε Ταΐ, 
αχίη Βήΐι, 1, Τανάθη, ᾿Ἄννο, 1800), 

προ μω 6 ᾿μ πίον. Οταουίη 
γί ΧΊΠ, ἡαχία κι, Οουπχοηβύηι 

πὰ Μαιίῃς (ὐεβηον, Δάσμ: 
τρία. οἱ ΜῊΝ ̓ φορίοιϊμίοι 

Βοθεπι ἴα ἫΝ οχ Ἐμοὶ ΐο εἱ 
ΑἸ Πν, 1Ἃ"». τοποῖν σχρευύδκα, 410, 100ῦ, 

φίθοῦα, Οταπμη, τῷ νί, γ οἷός, 40. 

Ὑ ̓ ΚαΜ! Οοιμήανοῦ, πὸ Τγμπηρθὶ 
Ἡ! αἰσκιίσπι ἰη λείωκ οἱ ἼὙ᾿πὶ 

δουιιῆελατίαρ αι ι9π|0, 1801, 
ΜΝαν 

ΠΝ ὃν, δίωγανο, 4 ὙΟΙ, βνὸ, 

ἡ ἴῃ ϑορίμκίειπι, «χ; μαι, δεῖνος: 
--. 

Ατϑρ  νᾷ ον ταν εγο ἢ 

ιδοο ο φοϑ Ξ- “ - 

δια ν ΞΟ -ο ας. ε:οϑ 

": κοῦ δι 9. ὁ 

» 

ςοουσ» ἘΞ ἘΞ 

ς 

- Θ - Θ. ὦ. 

οἰ οὺ οὁ 9... 6Ο᾽ σο. 6δὸ ὁ οὖ '-» κ᾿ 

ϑρθοϊπηοὶν ἘΠΞί. Αὐδθιπί; δὰ Ἐάν. 
Ῥοουοκῖο. Αὐοοβϑῖς Ηἰβίου τα ἐπ 

ΑὐουΊ Ἐδάα: οαγὰ Απίο: 
8 540 γ. Ἑαϊαϊέ 

ϑΈΡΟΙΣ δ βότομν Οξορτα ̓ ἴσάγηπι τί. 
ΜΙ. θυ. φλνηῶ ψανίο- 

μαι ς γοροῖραθ Οαβαιδοι, Απΐπι- 
αἀνογβιοηί 8, ἀυαίδα Ἰλ ϊε οο τι Δμ- 
βιο! οὐ ἀπιθηβοιη. Ουδίοσν Μ58. ΟοΙ- 
Ἰατοποπ,, Λὐπομοῦνθε εὐ Ταῦυ!αβ 
ΟΘοΟρΓΆΡἢἰςὰ5 καρ ἙαἸσόμεν, 
οἰΐπη α Οοἰϊεσίο μοὶ Νιαβὶ, Θχοι. 
ᾧ νοἱ. [0]. 1807. .Ἡ «. - - 

οπατγξ. ας. - 
5 Π οσο ἐδέμος οἀϑτθν 5. Τάπρυβ πα 
ΤΡΑΒΩ͂, εὐϊ 

ππις ὌΝ Τυϊββουίαῖ.. Ἡνάο. φ νοῖ. 4ἴ0. 
67. ΑΟ 5πιὰ}} ποιροι οἱ φορίεΒ 
ον νυ ῖ τα ῬΙαΙ65. - - 

ΤῊ βάπιο, υνυἱτχοὰζ {6 Ῥιδίεβ - «- 
᾿᾿Ῥεβιαπιθηΐαι Ν᾽ εἴπ Ογθθοῦμη, οἴπη Ψὰ- 

τἰϊβ Τροιοηΐρυβ. Εἰ ας α. ον 68. 
ΜΟΙ. ἵν [0]. 1108. 

Ταβεδπχθηΐηηι Ν᾿ οἴα8 Ονϑουπὶ, φὰπι γα- 
τἱΒ [οι οηϊθιιβ. ΠΡ ΛΙΠΟΒΌΣ Ἁ 
ἩοΙπιοβ8, 8. Τὶ Ῥ. Ἡ, 5, 8. Ἱποποδίλης 
πομπὴ Ἀν Ταροῦιβ Ῥαγβοῦβ, Α. Μ. 
Τοιη. ΠΟ. Ῥᾶγβ . Τάθγαῦι 7οβο οοϊη- 
Ρἰθοΐθηξβ, ἴοϊ. 

ΤΘ Βοοῖκβ οἵ Ἐχοδαμ, Τανιίσαε,. 
Ναυπήθοῦβ, ΠθατοΓΟ ΠΟΙΩ͂,»  οδῃαδ, ανὰ 
Ῥδηΐδὶ, πιὰν ὃ δ πο κλλτν, ξλοἢ 

᾿Γοϑίαπηθηίαμ Ψϑῖιβ Οχ ψοιβίοὸ 56 }- 
τὐλυίηία Το γργοίαμη, δαχία ἜΧΟΙ 
Ψαιϊοδηθη, ΘΧ δαϊίοπο [κα 
ΨῬοβίατηθηίαμη Ν᾽ ον υἱἢ ΟΈΡΝΒΗΝ ἀπε 
Με υμι. ὅ νοῖ. ογόνν ϑνο, 1805. 

ΗΟ ΟΙα Τοβί. υνἱνοῦϊ εἰνο ΔΡΟΟΥΡΙΝδ. 
Τὴ Νὸνν Τοβίαμιθηξ, 1 Ἄς 
Τοριαιηοπιάπι Νοναα Ὁ οι. γαχία, ΜῈ 
Ἰΐαπι. 410. 1708. 

μανόν. σοι ὁ - 
Ῥυβιαπηθμειηι Νόναῖι Ὁ 1ες. , 

αἰομοβ αν δηΐοϑ, Οἰοδυδολῇ Ζυ  - 
εἷο ἰϊθβ αιὰ8 Τοχίι5 γοσορίιβ ἜΧΒ θεῖ 
ὐϊοροπθηίῖδβ, νοὶ ϑοαυ ραν νι δ8, δ΄- 
οἷς }. ὙγΝῖῖο. 9 νὸ]. ὅνο. ᾿Ι808., 

Τ ἣΝ βϑοομᾷ νοϊατηθ ἸΏΑΥ θ8 λά Ἰορὰ- 
τοῖν 

ἐλ χς ΑἸ Νονὶ Ψοιβῖο Βυεΐπον. Ριΐ 
Ἰοχοιΐδθα, οὐπὶ ΤὨΐεΡ, οὲ Αμμοῖ. 
1, ΜΜΝΐτο. 4 νοὶ. 4ἴο. "7 Ἃ 

Ὴ ἔννὸ ἐπδὲ Οἱ. ἈΛΑς ἅ(1 56 ταῖο. 
κὸν τσε Οορξςυπι, ἃ ΝΥ ΕΚίηΒ. 

10. 
Τουρ. ἡμιοηἀαιίοιοθ ἐπ ϑαΐάαπι οἷ 
Ἠφδνοθίθτ, οἱ αἰ 8 ὁοζ. Ονθο. 
4 γν0], ὅνο, 17 - - 

νι ναὶ ΜανοηΐΒ Ὁροτὴ, 
ῬΆΡΑΝ, ΟΣ ΚΔΟΒΟ ϑοιῖρί, ἜΘΟΣ ΤῊΝ 

------ - 

Α ΡμΟΜΗ͂ν ἐδ Οννὶ Πείουο 1τἷς 
Ὀτὶ δορίειη. Αοοούσν Ν αν ίμτο5 [5 0- 
τίομοβ εἴ Τοῦοχ Οὐϑοοϊτατὶβ οχ αὶ - 
ΠῚ ἥψοος ϑγο. ἰθου. ον ἢ 

“ιν δ, 2726 
ἘΡΚΌΜΗΣ ΤΠ δοτίαν "πθοα ΤΑδ 

Βορμίοιν, Εχ Ἐδλίοηε ἔάρν 1πθι. 
ϑνο. 1510. 

παν. για. δου ἀπ νν 

Δάδιίκοι"" Ἐν δοποοβ οἤ {θ᾽ ΟἸιν βιΐλπ 
οἰ μἰση. δεν} θνο, 1 

ΑΜτοποι θα! Ο βου να [0.15 ταπίο οἱ 
αἰνὸ ον ἡ Οὐπογνηίονν αἱ Ογοοοννίον 
Τγοῖη Ψο Χρα 1760, ἴὸ Ἰγ6. ὃν {πὸ 
ἴϊον, 1, Βναάϊον, ἢ, ιν 1. εἰ, 5. τὸ» 
μοι μὸν ΠΤ ΠΤ ΤΠ 
(τ ΤᾺ ΝᾺ τ. ον, Ν. βίμο, ΑΝ. 
1 πὶ. 5, 5 νοί, 10], ἐἴ8. ἀδοῦ 

Τιν» Φ Ψοϊππιο τῖν θὸ πῇ βοραγαιοὶν 
ον" δυυιπνίδ, ΡΥΘΚοοα δ {ἰτὸ 
πη, ον, ον Γοκ Γροίπνυ, ἔπ τὸ 
δ δ, Τὺ νυυϑίοιν ἀγὸς μετεὶς, 
ἸἼνθ8 “ΘεοΠ ὧα αἰ υγονς Οὐον 
βίιν νυ. ἀμί 

Βανμοι (δ .)} ὑὴ {δι ΧΧΧΙΧ Αμίοιω. 
ὄνο, 1θυῦ, ΝΥΝ 

. 

εὐϊίανιη. ὅνο. 
0 

4. 5.» 

ο 9. 9. 

τὸ ὧἱ 

ο 80 



Βαγποῦβ Τὰς οὔ 
ραν οἱ Τλϊα οὐ Ὅν. Ἡδμηοπά. 
51} 

Βατθεῖ 5 ΑΡν ψταθηΐ οἵ Ἴ6 ΠΣ τὸν 
Ἠρδίογηναῖ ἐν οὔ {πὸ “Ὅμηνον οἵ 

Ἑπρίαιν!, ϑνο, 1808. 
ΒυγίοηΈ (Ὀεν Ἔ 1) ϑέγιποηε, 9 δ νοι. ϑνο. 

Βαΐιον δ (ΒΡ.) ΝΥ οὐῖκυ, Ὁ νο]. ὃνο. 18 
Α ἴδνν (ρ 5 οὗ Αμλίον ΠΙᾺΥ 

ὍΘ οἵ Οκιοιὰ αταδυδίοε οπι 
10, 1650. το Οεἴοθεν 10, 1800. 

ὅὃνο. 1801. 

αν ἷτι, δ νοὶ, Αιονῖ 
- τἀνὸ 
ὌΥΑΥ Ῥοα Ιου οὐ ἀπ με: 

θεὲ ἢ, θ νοΐ, τὸν δὶ ὅνο. 1807. 
ιανμήνμ" 8 ἔα. ) ἵλιονν οι ἐν] μέκα- 

561, (0. 1 
βάππε, 3 ν0]. δνο. νο. 76. 

ΟἸαγοηείομΒ ΚΓ 8 ᾿Ῥαβοτε, 3 νοῖ. 
ἴο]. 1767. - 

γοῦνσαμοίλο, ἀνὰ μας, ἃ ὧν ἃ Οοἰεοιίοη 
οἵ Αοἴϑβ οἵ Ῥαν ὉΓῚΒ πὰ 
Οτάϊ δ τοῖν ἴὸ οογιαίη ὈμΠ16 5 
Δ58 Ἀ ἴδε Ῥαγοομίαὶ ΟἸον ἐν- 

ι 
Ἐδὸ δ, δαμιοὺ 84. οἀϊιίου, ΝΣ δ ΤΠ εΣ. 

οἷ τ νλλον Τπβίγαοίογ, ὉΓἃ Θομθοιίοα 
ΓΝ ἀοίβ οὐ (6 Μ|ιβίεν αὶ [λυ 1ε5. 

Ἑαϊοοπον᾿5 Ὁ μγοποῖος εἶοαὶ ΤΑ 65, ἔγοτα 
τῆ Ῥομὰ ϑοϊοιηοι (0 186 

5 ἴσοι 8. Αἰρίο. 

μαιν τ Ταος, υνγ, Τνε- 

γϑλΐ. 410. 1 

γοτια, 8 νοὶ. Βνο, 1807. 

ἐ 
οὔ 5ὶν Μαίονν Ηαῖο, 

0150 

8.30 

ἡρ τ ς- 

» Οβποι οὐ πο Νανγ Τεβίδχαοπί. 

Ομαυρεβ, ΤΒεο- 
ἴόβοι οἍ] Τ ροίυγοβ, ὦ νοΐ. ϑνο, 1753. 

Εϊαΐον᾿ 5 (ΟἸοβίου) βευιπομβ, ὅνο, 1809, 
ΗοθριίβοιΒ Οεομηθίυοα! ΤΥρδὶ 

1, 
(Βρ.) ̓ Ῥ βοσῦγβοι, Υοῖ. ΝΑ 

Β ΑΥ αππδηΐθ [πὲ Μ 
Ὧι Ἢ Ουγροναίοιν ανὰ Ἴεβὲ 

ϑινπομίνγα5 Ἰθὰ οὐ τῦς ϑρογθὰ 
δηεὶ Ῥιοίδηιθ ἘΠ ἴον ν οἵ τὸ νγουίά, 
αὐ τῃ6 Ὑτγελιῖβα ὁὰ {πα Οἰθαιΐοι 
ἅπὰ ἘΠῚ οὔ Μδη. 4 νοὶ], ἰπ ῷ. ὅνο. 
481. ΤΠ ὦ τωλδιι 

ϑίθοιο᾿5 Ομγβεῖλα Ἠετο. 

ΘΕ Παρ ῆθοι (Β᾿ .) Οη εἴπου ϑδοντο, δὺς. 
ῷ νοΐ. ὃνο. 1]. - 

ϑνηρο (Αρ.) ΜΠ ΎΤΝῚ ̓Βοιίρίοι, 
81Ἀ}} ὅνο. 1800, 
ἘΣ ἜΧΡΟΟΝ Νοιοβ. ὉΡΟΩ ὩΣ 

51 πᾺ}} ϑνοι. 

νενε 9 Οδοξνα οὔτι 
ι, ἐρόρδσῳ 1800. 

ἘΠ οναΣ 8 ἀρ μεμα λίρ οὗ ὯΝ Οοιηπιοι 
ἐὐο τὸ πὰ [Ὁ βαγοῖ οἱ 

ΠΥ οἵ ἘΥΗΣ Αἰπεά. Αἴ. 1188. Ὁ - .ς 
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ΡΙΕΑΘΕ ὈΟ ΝΟΤ ΕΕΜΟΝΕ 

ΓΑΚΌΘ ΟΚ 51:15 ΓΕΟΔΝᾺ ΤΗΙΘ ΡΟΚΟΚΕΤ 

ΟΝΙΝΕΒΒΙΤΥ ΟΕ ΤΟΕΚΟΝΤΟ [ΙΒΚΑΕΥῪ 

ῬΑ ΧΘΏΟΡΏΟΙ 

4494 Χϑηορῃοηῦοβ Η611ϑηΐϊοῦ 
Η3 Σβϑίογζοη ὈΣΌ1186 ϑρίδ 
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